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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá bezpečnostními strategiemi malých států, konkrétně 

případem Gruzie. Podle neorealistických předpokladů si malé státy volí svoji 

bezpečnostní strategii tak, aby nejvíce minimalizovaly případné ohrožení své existence. 

Případ Gruzie je anomální, jelikož výběrem své strategie bezpečnostní riziko pro stát 

naopak zvýšila. Za využití neorealistického a konstruktivistického přístupu práce 

analyzuje faktory ovlivňující preference při výběru bezpečnostní strategie. Cílem této 

práce je zjistit, zda je výběr bezpečnostní strategie racionální volbou, a případně, jaké 

jiné faktory na toto rozhodnutí mají vliv.  

 

 

Abstract 

The following master`s thesis focuses on small states security strategy choices, namely 

the case of Georgia. According to neorealistic assumptions small states choose their 

security strategy to minimalize the potential threat to their existence. The case of 

Georgia is anomalous, as it has increased the security risk by choosing its alliance 

strategy. This work analyses the factors influencing the preferences in choosing a 

security strategy by neorealistic and constructivist approach. The aim of this work is to 

research whether the selection of the security strategy is a rational choice and if so what 

other factors influence this choice. 
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1. Název projektu 

Bezpečnostní strategie malých států v sousedství velmocí 

 

2.  Volba tématu 

Mnoho vědeckých prací se zabývá bezpečnostní strategií mocností jako jsou Spojené 

státy americké či Ruská federace, přesto jsou geopoliticky velmi důležité i malé státy, 

které se nacházejí v sousedství těchto velmocí. Motivací mé diplomové práce je 

analyzovat schopnost malého státu přežít a zároveň být součástí mezinárodního 

společenství. Zahraniční politika takových států musí umět efektivně uzavírat aliance 

s ostatními státy ačkoliv nedisponuje velkou vojenskou silou. Dilema malých států je, zda 

zachovat neutralitu a spoléhat se, že nebudou začleněni do případného konfliktu či si 

zvolit stranu a být součástí vojenské aliance. Strategií, které si mohou malé státy zvolit je 

vícero, a jejich úspěšnost je závislá na mnoha faktorech. 

Tato práce se bude zabývat případem Gruzie, jakožto malým státem státem, který si 

zvolil alianční strategii k zajištění své suverenity a vykompenzování chybějící vojenské 

síly. Případ Gruzie je zajímavý právě proto, že je v konfliktu s Ruskou federací, tedy 

sousedním státem a velmocí a zároveň selhává v alianční politice směrem k Západu, 

jelikož se jí nedaří přijetí do Severoatlantické aliance. Smyslem této práce bude 

analyzovat, proč je Gruzie v alianční strategii neúspěšná.  

 

3. Výzkumná otázka 

Hlavní výzkumnou otázkou, kterou budu zkoumat v této práci, bude: Je Gruzií 

zvolená alianční strategie vhodná vzhledem k její geopolitické situaci a geografické 

poloze?  

Dílčí otázky budou: Jaká je nejefektivnější strategie pro zajištění bezpečí a suverenity 

pro malé státy?  

 Jak se liší zahraniční politika Gruzie k NATO a Ruské federaci od malých států, které 

jsou ve své bezpečnostní politice úspěšné? 

 

 

 

 

 



4. Hypotéza 

Historicky neměly malé státy velkou naději na přežití. To se po zavedení 

mezinárodního práva změnilo. Přesto malé státy, sousedící s velmocemi, musí svojí 

zahraniční politiku přizpůsobit své diplomatické i vojenské síle. Po rozpadu Sovětského 

svazu vzniklo mnoho států, které již neměly zájem být v ruském vlivu. Gruzie byla 

jedním z prvních států, které ze Sovětského svazu vystoupily. Posléze se pokoušela o 

navázání kontaktu se Západem. Hypotézou je, že vybraná alianční strategie nebyla pro 

Gruzii nejvhodnější vzhledem k vnitrostátním problémům, které jí sužovaly po celou 

dobu její existence.  

 

5. Analýza literatury 

Malé státy byly po dlouhou dobu přehlíženy výzkumy, které se věnovaly především 

velmocím. Toto se pomalu začalo měnit po dekolonizaci a hlavně po rozpadu bipolárního 

systému. První ucelené studie přicházejí v šedesátých letech od autorů jako David Vital1, 

Robert Rothstein2 nebo Robert Keohane3. V současné době je studií dostatek, malými 

státy v mezinárodní politice se zabývá například i Jeanne A.K. Hey ve své publikaci Small 

states in World politics. Tuto problematiku můžeme najít zpracovanou i v českém jazyce, 

především práce manželů Drulákových Tvorba a analýza zahraniční politiky a článek od 

Petra Druláka Co dělat, když jste malý. Problematice malých států se věnují i další čeští 

autoři například Miloslav Had a Václav Kotyk ve své publikaci Malé země, velcí sousedé. 

Ve své empirické části budu zkoumat případ Gruzie. Jelikož jde o geopoliticky velmi 

zajímavou oblast, je jí věnováno poměrně velké množství studií. Například Svante E. 

Cornell4, Dov Lynch5 nebo Darchiashvili ve svém článku Security Sector Reform in 

Georgia 2004-2007 nebo v kapitole Georgian Defense Policy and Military Reform. 

Z českých publikací se Kavkazem zabývají autoři Michael Romancov a hlavně Emil 

Suleimanov. 

                                                      
1 The Inequality of States: a Study of Small Power in International Relations (1967) 
 
2 Alliances and Small Powers (1968). 
 
3 Lilliputians' Dilemmas: Small States in International Politics (1969). 
 
4 Small nations and great powers: a study of ethnopolitical conflict in the Caucasus.  
 
5 Why Georgia Matters 



 

6. Metodologie 

Jako metodu pro zkoumání jsem si zvolil případovou studii. Budu komplexně 

zkoumat případ Gruzie a její bezpečnostně-zahraniční politiku. Jde o deskriptivně-

analytickou metodu, kdy nejprve práce představí Teorii malých států jak jí definovali 

autoři uvedení výše a vymezí kritéria, která stát musí splňovat, aby byl označen za malý. 

Dále budu popisovat bezpečnostní strategie malých států. 

Konceptualizovat bezpečnostní strategii malých států budu především podle autora 

Arthura F. Lykkea, který popisuje národní bezpečnost státu jako trojnožku, kdy tři nohy 

představují cíle, koncepce a zdroje. K udržení stability je nutné vybalancovat všechny tři 

složky. Se zahraniční politikou pro malé státy je to podobné, jelikož jde o kompromis 

mezi mírou bezpečí, samostatností a mezinárodní důležitostí. 
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Úvod 
 

Velikost byla vždy jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňovaly úspěšnost 

státu ať už politickou, ekonomickou či vojenskou. Velikost je aspekt, který značně 

ovlivňuje chování a ambice státu. Je tedy logické, že mnoho vědeckých prací je věnováno 

státům, které díky své velikosti měly či mají velmocenské ambice. Historicky neměly 

malé státy velkou naději na přežití. To se po zavedení mezinárodního práva změnilo a 

malé státy se staly důležitými hráči v mezinárodním společenství.  

Zajištění vlastní bezpečnosti, ačkoliv stát nedisponuje velkou vojenskou silou, 

vyžaduje umění efektivního výběru spojence nebo spolehnutí se na funkční mezinárodní 

prostředí, které bude respektovat jeho suverenitu. Dilematem malých států je, zda 

zachovat neutralitu a spoléhat se na to, že nebudou začleněny do případného konfliktu, či 

si zvolit stranu a být součástí vojenské aliance. Strategií, které si mohou malé státy zvolit, 

je vícero, a jejich úspěšnost je závislá na mnoha faktorech. 

Předkládaná diplomová práce se zabývá bezpečnostní strategií Gruzie, jakožto 

malého národa, který se musel celou svoji dlouhou historii potýkat s nepřátelskými 

velmocemi a přesto dokázal přežít. Novodobá Gruzínská republika musela brzy po 

vyhlášení své nezávislosti začít formulovat svoji zahraniční a bezpečnostní politiku a 

rozhodnout se, zda bude udržovat spojenecké vztahy se sousedním Ruskem, či se pokusí 

integrovat do euro-atlantických struktur. Po počátečních letech, kdy Gruzie vstoupila do 

Ruskem iniciovaného Společenství nezávislých států, se rozhodla změnit směr své 

zahraniční politiky a začít riskantní snahu o integraci se Západem.  Tato práce bude 

popisovat a analyzovat průběh a faktory ovlivňující výběr a implementaci bezpečnostní 

strategie Gruzií.  

Záměrem předkládané diplomové práce bude odpovědět na tyto výzkumné 

otázky: Rozhoduje se stát při výběru své bezpečnostní strategie racionálně? Lze na 

konkrétním případu Gruzie demonstrovat racionalitu ve výběru bezpečnostní strategie? 

Je Gruzie ve své bezpečnostní strategii úspěšná? 

Má výchozí hypotéza je, že ne vždy se malé státy rozhodují při výběru své 

bezpečnostní strategie racionálně. Tuto hypotézu by mohl podpořit případ Gruzie, která 

se rozhodla integrovat do NATO, čímž si mohla znepřátelit svého mocného souseda. 

Pokud by se Gruzie při výběru své bezpečnostní politiky chovala racionálně a byla by v 
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její implementaci úspěšná, nemusela by tato bezpečnostní strategie vést k válce roku 

2008.  

Práce je vypracovaná jako kvalitativní případová studie zkoumající případ Gruzie. 

Teoretický koncept kombinuje neorealistický a konstruktivistický přístup. Těmito 

teoretickými přístupy budu nahlížet na faktory ovlivňující výběr bezpečnostní strategie 

Gruzínskou republikou. Neorealistickou perspektivou se budu zabývat materiálními 

podmínkami, konstruktivistickým přístupem budu zkoumat roli idejí, identity a percepce 

ve výběru zahraniční a bezpečnostní strategie.  

Teoretická část nejdříve definuje malý stát, včetně určení objektivních a 

relativních kritérií. Následně bude do těchto kritérií zasazena Gruzie, aby se ověřilo, že o 

ní můžeme hovořit jako o malém státu. Dále se teoretická část věnuje tvorbě zahraniční 

politiky malých států a teoretickým přístupům, které se tím zabývají. Konkrétně to jsou 

tři hlavní teoretické přístupy mezinárodních vztahů: (neo)realismus, (neo)liberalismus a 

konstruktivismus.  

Dále se práce zabývá bezpečnostní strategií  a dilematem malých států. Malý stát 

má na výběr ze tří možných strategií. Buď si zvolí strategii neutrality, aliance nebo se 

bude spoléhat na kolektivní bezpečí. Bezpečnostní dilema nastává, když malý stát 

výběrem jedné ze strategií musí obětovat jeden z těchto tří atributů – vliv, bezpečí nebo 

autonomii. Pouze velmoci mají dostatečné kapacity, aby si  uchovaly všechny tři atributy. 

Pokud se stát rozhodne pro alianční strategii, má na výběr ze dvou možností. Může 

se spojit se státem, kterým se cítí ohrožen nebo zariskovat a snažit se jeho vliv 

vybalancovat spojenectvím s jinou velmocí či aliancí. Toto rozhodování provází mnoho 

materiálních i ideových faktorů, které mohou hrát zásadní roli.  

Poslední část teoretické kapitoly je věnována teoretickému modelu, který se 

zakládá na určení nezávislých a závislých proměnných, kterými bude zkoumán výběr 

mezi dvěma variantami alianční strategie.  

Empirická část se zabývá případem Gruzie, její bezpečnostní strategií a průběhem 

její implementace. Pro porozumění dané problematiky a kontextu, ve kterém se 

formovala bezpečnostní politika Gruzie, je nutné pochopit historický a politický vývoj 

země od počátku nezávislosti. Gruzie si prošla dramatickým vývojem, kdy v souvislosti 

s etnickými nepokoji a občanskou válkou byla na pokraji zhroucení a totálního rozkladu. 

Ekonomicky se země vzpamatovala až po nenásilné Revoluci růží, kdy se vlády ujal 

energický prozápadně orientovaný Michail Saakašvili a začal zemi směřovat na Západ. 
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Jeho snahy o vstup do NATO, protiruská rétorika a snaha o obnovení kontroly nad 

separatistickými regiony vedla k vyostření konfliktu s Ruskem a válce v srpnu 2008. 

Svoji bezpečnost se Gruzie snažila zajistit skrz dvě mezinárodní aliance. Nejdříve 

budu popisovat gruzínskou účast ve Společenství nezávislých států a poté snahy o vstup 

do Severoatlantické aliance, průběh integrace a připravenost Gruzie pro udělení Akčního 

plánu NATO.  

V poslední kapitole budu analyzovat faktory, které měly vliv na výběr 

bezpečnostní strategie Gruzie. Analyzovány budou materiální faktory jako ekonomická a 

energetická závislost země na Rusku a také vojenské kapacity a jejich důležitost při 

vnitrostátních konfliktech v devadesátých letech 20. století. Dále také ideové faktory, 

které jsou v tomto případě neméně důležité. Mezi ideové faktory řadím identitu elit, 

národa a percepci Ruska.  

Z českých odborníků se teorií malých států a jejich zahraniční politikou ve svých 

dílech zabývají manželé Petr Drulák a Radka Druláková. Bezpečnostní strategii malých 

států se věnuje například Jean-Marc Rickli, který popisuje bezpečnostní dilema malých 

států a definuje dvě varianty alianční strategie, tedy balancování a bandwagoning. 

Alianční strategií se také zabývá Eric Labs, který popisuje preference států při výběru 

strategie. 

Důležitá část teoretické kapitoly je představení neorealistického a 

konstruktivistického pohledu na výběr bezpečnostní strategie. Pro zorientování se 

v těchto přístupech práce využívá otce neorealismu Kennetha Waltze, pro orientaci 

v konstruktivismu převážně spoléhá na dílo autorů Roberta Keohana a Judith Goldstein.  

V historickém a politickém vývoji Gruzie práce čerpá z autora Svante Cornella a 

českých autorů Emila Souleimanova a Tomáše Hocha, kteří se zabývají Jižním 

Kavkazem. Ke zkoumání materiálních faktorů ovlivňujících výběr gruzínské strategie 

využívá práce především díla významných gruzínských autorů. Ekonomickou závislostí 

Gruzie se podrobně zabývá přední gruzínský ekonom Vladimer Papava, energetickou 

závislost důkladně zkoumá americký profesor gruzínského původu Mamuka Tsereteli. 

Ideovým faktorům se věnují díla autorů Kornela Kakachii, Salome Minašvili či společný 

výzkum autorů Gvalia, Široký, Lebanidze. K pochopení této problematiky slouží i 

vyjádření a proslovy předních gruzínských představitelů.   
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1. Teoretický základ 
 

Malé státy tvoří drtivou většinu veškerých států. I přesto byly po dlouhá léta 

opomíjeny a zájem se točil pouze kolem států velkých a mocných. Takový zájem je 

logický, jelikož velmoci vždy hrály a hrají zásadní roli v mezinárodním vývoji. 

V současném světě jsou malé státy natolik důležitou součástí mezinárodních vztahů, že 

je nemožné je ignorovat. Malé státy začaly fascinovat vědce z historického hlediska, kdy 

mnohé z nich dokázaly přežít v anarchickém prostředí mezinárodních vztahů, a také 

z hlediska moderního, kdy stále vznikaly a vznikají nové malé státy. Po dekolonizaci a 

studené válce počet malých států prudce vzrostl a secesionistická nálada na mnoha 

místech ve světě nenasvědčuje tomu, že by tento proces měl být ukončen (Had & Kotyk, 

1998). 

Teoretická část práce se bude nejprve zabývat definicí malého státu a kritérii, do 

kterých musí stát spadat, aby mohl být označen za malý. Dále bude následovat popis 

zahraniční politiky a bezpečnostních strategií malých států, tedy možností, které malé 

státy mají k zajištění vlastní bezpečnosti. Práce představí různé koncepty bezpečnosti, 

tedy realistický, liberální a konstruktivistický.  

 

1.1. Definice malého státu 
 

Je složité určit univerzální definici malého státu, protože žádná jednotná definice 

neexistuje. Mezi prvními, kteří se pokusili definovat malé státy, byli političtí filosofové 

Rousseau a Montesquieu. Podle těchto myslitelů byl v kontextu bezpečnostní a 

mezinárodní politiky malý stát ten, který nepředstavuje hrozbu pro své sousedy. Malý 

stát byl tedy vnímán jako slabý a zranitelný (Goetschel, 2000).  

Existují různé možnosti jak určit, zda je stát malý. Můžeme vzít v potaz 

geografickou velikost, ekonomickou vyspělost či zohlednit politickou nebo vojenskou 

moc. Přesto ani v tomto případě nepanuje všeobecná shoda. Záleží tedy na jednotlivých 

autorech, která kritéria si zvolí. Jak uvádí autorka J. Hey, záleží na co pohlížíme. Uvádí 

příklad Izraele, který je rozlohou velmi malým státem, ale vojenskou a politickou silou 

patří mezi nejvýznamnější hráče nejen v regionu, ale i globálně (Hey, 2003). 

Petr Drulák ve svém článku „Co dělat, když jste malý“ popisuje několik přístupů, 

které můžeme použít při dělení států na malé a velké. První přístup označuje za přístup 

esenciální, tradiční, a druhý za přístup existenciální, alternativní. Esenciální přístup 



 5 

studuje charakteristiky státu, podle kterých je definitivně označí za státy malé či velké. 

Existenciální přístup zohledňuje i prostředí, ve kterém se stát nachází. Zjednodušeně 

řečeno může být stát v jednom případě velkým a v dalším malým. Záleží na určitém 

kontextu (Drulák, 1997).  

Esenciální, tradiční nebo absolutní přístup (jak je také nazýván) se dělí do dvou 

skupin kritérií – objektivní a subjektivní. Objektivní kritéria jsou založená na faktech a 

kvantifikovaných skutečnostech. Neskýtají tedy žádný prostor pro diskuze či vlastní 

představy. Podle těchto kritérií lze státy řadit do různých žebříčků. Nejčastěji se mezi 

objektivní kritéria řadí: rozloha státu, počet obyvatel, hrubý domácí produkt, vojenská 

síla či nerostné bohatství (Druláková & Drulák, 2011). Drulák mezi objektivisty řadí 

například Karla Deutsche, který mezi malé státy řadil státy, které se na světovém HDP 

podílí méně než 1%. Jak ale autor udává, záleží pouze na pozorovateli, kde určí hranici 

mezi státem malým a velkým (Drulák, 1997). Objektivní kritéria jsou velmi přesná a 

minimalizují názor pozorovatele, přesto jsou problematická a nedokáží rozřadit všechny 

státy striktně na malé a velké. Mezi takto problematické státy patří výše zmiňovaný Izrael 

nebo Kanada či Austrálie s velkou rozlohou, ale malým počtem obyvatel (Druláková & 

Drulák, 2011). Subjektivní kritéria jsou založená na názorech, které o státu panují. 

Zohledňují představy vlastních obyvatel, politiků či zahraničních pozorovatelů o státu. 

Tedy pokud si stát sám o sobě myslí, že je malý, tak je podobně i vnímán. Druláková a 

Drulák dávají dva takové příklady, podle kterých můžeme říct o státu, že je malý. První 

příklad je, pokud stát sám přiznává svojí neschopnost ovlivňovat trendy v mezinárodní 

politice a přebírá trendy určené ostatními. Další příklad je, pokud stát akceptuje, že není 

schopen si sám zajistit bezpečnost pomocí vlastních zdrojů a spoléhá na pomoc jiných 

států (Druláková & Drulák, 2011). 

Existenciální nebo také relativní přístup také používá esenciální kritéria, ale bere 

v potaz kontext a neoznačuje stát s konečnou platností za malý či velký. Například 

Japonsko je zemí, která je velmocí podle ekonomických kritérií a zároveň trpaslíkem 

v kontextu vojenských kritérií. Nebo také tentýž stát může být v jednom kontextu 

mocností a v dalším kontextu státem malým. Takovým příkladem je Vietnam, který 

v roce 1978 v roli mocnosti podnikl invazi do slabší Kambodže a záhy na to čelil invazi 

Číny jako protiakci. Vietnam byl státem velkým ve vztahu ke Kambodži, ale zároveň 

státem malým ve vztahu k mnohem silnější Číně (Druláková & Drulák, 2011).  

I podle Goetschela je velikost relativní a určení státu jako malého má význam jen 

při porovnávání se státem velkým. Význam malosti je podle něj závislý na moci, kterou 
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stát vládne, a povaze mezinárodního prostředí. To z toho důvodu, že právě moc zaručuje, 

zda bude stát schopen ovlivňovat ostatní státy. Malé státy mají omezené kapacity takto 

ovlivňovat své okolí a často jsou ovlivňovány mocnějšími státy (Goetschel, 2000). 

 Z toho tedy vychází, že neexistují objektivní universální kritéria, která by určila, 

zda je stát malý či velký, a spíše záleží na jeho postavení na mezinárodním poli.  Pro 

účely této práce tedy označím stát za malý, pokud v kontextu svých regionálních 

konkurentů má omezené lidské a materiální zdroje, z mocenského hlediska nemůže 

ovlivňovat mezinárodní trendy, svůj vliv může uplatňovat výlučně na svoje nejbližší 

okolí a není schopen být hrozbou navenek. Svojí národní bezpečnost si ve většině případů 

není schopen zajistit zcela sám z vlastních zdrojů, z tohoto důvodu musí spoléhat na 

respektování své suverenity ostatními státy nebo se připojit k alianci a tím si zajistit 

bezpečnost.    

 

1.1.1. Je Gruzie malým státem? 

 
 Pro analytickou část této práce je velmi důležité zjistit, zda Gruzie splňuje kritéria 

malého státu, tak jak jsem je uvedl výše.  

 Rozloha Gruzie činí 69 700 km². Součástí Gruzie jsou i dvě de-facto republiky 

Abcházie a Jižní Osetie, které oficiálně spadají pod Gruzii, ale prakticky součástí Gruzie 

nejsou. Gruzie sousedí s Arménií, Tureckem, Ázerbájdžánem a Ruskem (The World 

Factbook, 2017). Podle rozlohy je Gruzie jednoznačně malým státem – ať již jde o 

objektivně měřitelná kritéria či relativní k okolním státům. Podle politického geografa 

Michaela Romancova se za malý stát počítá stát s rozlohou mezi 25-150 tisíci km² 

(Romancov, 2004). Pokud budeme brát relativní velikost k okolním státům. Tak dva ze 

čtyř sousedních států jsou mnohonásobně větší než Gruzie. Rusko, které zásadně 

ovlivňuje gruzínskou zahraničně-bezpečnostní politiku, je dokonce největším státem na 

světě (The World Factbook, 2017).  

 Dalším objektivním kritériem je počet obyvatel. Celkově má Gruzie přibližně 3 

720 400  obyvatel (National Statistics Office of Georgia, 2016). Z toho tvoří 86% 

Gruzínci, 6% Ázerbájdžánci, 4,5% Arméni, 2,3% ostatní (Rusové, Osetinci, Řekové atd.) 

Většina gruzínského obyvatelstva se hlásí ke gruzínské pravoslavné církvi (84%), 

menšinu tvoří adžarští Gruzínci, kteří se částečně hlásí k Islámu a také etničtí 

Ázerbájdžánci (dohromady necelých 10%), kteří jsou také muslimové. Menšinu tvoří 

arménská apoštolská církev (asi 3%) (The World Factbook, 2017). Sousední Rusko má 
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142 milionů obyvatel, Turecko 80 milionů, Ázerbájdžán má přibližně 10 milionů, pouze 

Arménie má srovnatelný počet obyvatel (The World Factbook, 2017). 

 Z ekonomického hlediska můžeme, podle Karla Deutsche, považovat stát za malý, 

pokud její hrubý domácí produkt nepřekračuje 1% hrubého světového produktu. Podle 

Světové banky gruzínské HDP v roce 2015 činilo 13, 965 miliard amerických dolarů, 

hrubý světový produkt 74, 189 trilionů amerických dolarů (The World Bank, 2015). To 

znamená, že hrubý domácí produkt Gruzie v roce 2015 tvořil pouze 0,018824% hrubého 

světového produktu. Ani zdaleka se tak neblíží k jedno procentní hranici a nesporně tak 

patří mezi malé státy.  

 Z toho vychází, že můžeme Gruzii považovat za stát malý podle objektivních i 

relativních kritérií.  

 

1.2. Zahraniční politika malých států 
 

Nejprve by bylo vhodné si definovat pojem zahraniční politika. Existuje vícero 

definic, ale v podstatě všechny sdílí společný význam. Můžeme tedy použít například 

definici od Christophera Hilla: „Zahraniční politika je cílevědomá činnost, resp. postoj 

státu nebo seskupení států zaměřená na uhájení vlastní existence a zájmů ve společnosti 

ostatních aktérů mezinárodních vztahů.“ (Druláková & Drulák, 2011). 

 Malý stát se potýká s omezenými schopnostmi ovlivňovat mezinárodní dění. 

Malost také spočívá v tom, že se stát nemůže chovat zcela autonomně, a musí se 

podřizovat vůli silnějších aktérů. Tato vlastnost je označena jako zranitelnost a cílem 

těchto států je tuto zranitelnost překonat (Zemanová, Druláková, Peterková, & Přikryl, 

2015). Názory ohledně toho, zda je chování malých států v mezinárodních vztazích 

předvídatelné a zda následují podobný scénář či nikoliv, se v odborných kruzích liší. 

Například Hans Mouritzen neshledává žádné společné znaky typické pro zahraniční 

politiku malých států (Mouritzen, 1991). Jeanne A. K. Hey tvrdí opak a vyjmenovává 

společné rysy politiky malých států. Mezi běžné chování se teda řadí například to, že se 

malé státy málo zapojují do světového dění, omezují své působení hlavně do svého 

regionu, raději volí diplomatické a ekonomické nástroje zahraniční politiky než-li ty 

vojenské, podporují mezinárodní právo, principy a další morální zásady v mezinárodních 

vztazích, bývají aktivní v mezinárodních společenstvích a dohodách, a tak dále (Hey, 

2003). Je logické, že po ukončení Studené války a rozpadu bipolárního prostředí vznikla 

možnost pro mezinárodní spolupráci v globálním měřítku, a to je pro malé státy výhodné. 
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Zahraniční politika malých států se tedy orientuje na mezinárodní organizace jako OSN 

či EU, kde jednotlivé země mají stejné či podobné postavení, a i malý stát má šanci si 

prosadit svůj zájem. Dokonce může dojít i k přehlasování mnohem mocnějších států, 

pokud malé státy spojí síly (Druláková & Drulák, 2011). 

 

1.2.1. Teoretické přístupy k zahraniční politice malých států 

 
Z teoretického hlediska můžeme zmínit tři částečně protichůdné (částečně se i 

doplňující) vidění zahraniční politiky malých států. Jde o pohled neorealistický, 

neoliberálně institucionální a konstruktivistický. 

 Realismus interpretuje mezinárodní vztahy na základě tří principů: ústřední role 

státu (state-centric), přežití (survival) a svépomoc (self-help) (Müller, 2005). Jak tedy tyto 

tři principy naznačují, stát se musí spoléhat pouze na sebe, aby si zajistil své přežití. 

Optikou klasického realismu je nejdůležitější moc a stát musí moc akumulovat. Jak 

poznamenává Morgenthau velmocí je stát, který je schopen uplatnit svojí vůli proti 

malému státu, který naopak není schopen uplatnit svojí vůli proti velmoci (Morgenthau, 

1993). Pohled klasického realismu by z dnešního pohledu mezinárodních vztahů byl pro 

malé státy těžce aplikovatelný.  

Americký politolog Kenneth Waltz modernizuje klasický realismus přidáním 

strukturálních proměnných. Vzniká tak strukturální realismus neboli neorealismus.  

 Neorelisté stále předpokládají anarchický stav mezinárodních vztahů, který vede 

ke konfliktům a nedůvěře mezi státy. Stát hraje hlavní roli v mezinárodním systému, 

rozhoduje se racionálně a jejím hlavním cílem je si zajistit vlastní bezpečnost. Kenneth 

Waltz odmítá Morgenthaua, který tvrdí, že konflikty mezi státy vycházejí z lidské touhy 

po moci. Waltz tvrdí, že moc slouží pouze k dosažení bezpečnosti pro státy. Státy se mezi 

sebou liší v síle a tedy i v chování na mezinárodním poli (Waltz, 1979).  

Distribuce moci je zásadním faktorem pro neorealisty. Jde o nezávislou 

proměnnou, která vysvětluje chování státu a její alianční politiku (Waltz, 1979). 

Distribuce moci ovlivňuje, jak se státy chovají v mezinárodním prostředí. Podle 

neorealistů mohou v mezinárodním systému nastat tři situace a chování států tím bude 

ovlivněno. Pokud systému dominuje jedna velmoc, jde o unipolaritu, pokud jsou 

v systému dvě velmoci, tak jde o bipolaritu a pokud se v systému nachází tři a více 

velmocí, nazýváme takový systém multipolární. Toto rozdělení moci ovlivňuje vytváření 
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aliancí. Kenneth Waltz označuje jako nejstabilnější variantu bipolaritu, protože státy 

nemají tolik prostoru na manévrování v aliancích (Waltz, 1979).  

Druhá teorie, kterou můžeme vysvětlit chování malých států v mezinárodní 

politice, je neoliberální institucionalismus. Malé státy raději upřednostní silné 

mezinárodní instituce před hegemonem. Malé státy se budou snažit o spolupráci a 

uzavírání dohod, aby ochránili svojí bezpečnost. Propagátoři institucionalismu např. 

Keohane a Nye tvrdí, že v takové situaci, kdy mezinárodní organizace kontrolují chování 

států, již nemůžeme mluvit o anarchickém prostředí, což podporuje stabilitu a 

předvídatelnost mezinárodních vztahů (Keohane & Nye, 1987).  

Třetí je konstruktivistická teorie. Ta se zaměřuje hlavně na normy, ideje a 

identitu jako na klíčové faktory zahraniční politiky. Podle této teorie tvoří malé státy svojí 

zahraniční politiku na základě norem jako je morálka či právo. Své záměry a cíle tvoří až 

ve srovnání s jinými státy a s kontaktem s nimi (Bailey & Taylor, 2012).  

Konstruktivismus začal být populární s rozpadem bipolárního světa a 

představitelé tohoto směru začali polemizovat s představiteli neorealismu a 

neoliberálního institucionalismu o důležitosti více faktorů v mezinárodních vztazích než 

jen anarchie a moc. Konstruktivistický přístup dával důraz na zkoumání kultury, identity 

či idejí, jako důležitých faktorů souvisejících se zahraniční politikou (Riim, 2006). 

Chování státu tedy nelze vysvětlit pouze racionálními materiálními zájmy, ale taky 

vlivem hodnot, identitou a percepcí. Konstruktivismus tedy vychází z předpokladu, že 

nejdřív musíme pochopit racionalitu v kulturním kontextu daného státu a pak můžeme 

porozumět chování státu (Jackson & Sorensen, 2007). 

Státní identita (kultura, normy, vnímání sousedních států), ovlivňuje utváření 

preferencí státu a její výběr zahraniční/bezpečnostní strategie. Alexander Wendt, jeden 

z hlavních myslitelů konstruktivismu, chápal identitu jako specifikaci vlastní role a 

očekávání o sobě samém. Státy ji získávají interakcí s ostatními státy a tato kolektivní 

identita poté tvoří základ chování států a jejich preferencí. Kolektivní identita státu 

definuje koncept já/my a staví ho do kontrastu vůči ostatním/jinému. Takto vytvořená 

identita definuje v mezinárodním prostředí, kdo je spojenec a kdo nepřítel  (Kolmaš, 

2017).  
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1.2.2. Nástroje zahraniční politiky 

 
 Malé státy mohou využívat různé nástroje k prosazení své zahraniční politiky. 

Obecné nástroje, které využívají všechny státy, mají v případě malých států svá specifika. 

Základním nástrojem zahraniční politiky je diplomacie. Malé státy, jak již bylo řečeno 

výše, odsuzují použití síly a budou vždy tlačit na dodržování mezinárodního práva a 

dohod. Malé státy nepůsobí tak aktivně v mezinárodních vztazích obecně, na rozdíl od 

působení v mezinárodních organizacích. Je to pro ně výhodné z hlediska rovnosti hlasů i 

z pohledu prestiže. Mezinárodní organizace dávají malým státům možnost být ve 

společnosti velmocí a mít na ně částečně i vliv. Zájmy malých států jsou většinou lépe 

předvídatelné než zájmy velmocí. Malé státy touží po přežití a zachování státu 

(Druláková & Drulák, 2011). 

 Dalším instrumentem, který malé státy mohou použít, jsou ekonomické 

prostředky. V tomto případě může být malost i výhodou. Malé státy svým exportem 

nemohou ovlivnit světové ceny, z toho důvodu se nemusí bát zvyšovat svůj export kvůli 

případným negativním dopadům. Díky otevřenější ekonomice se mohou intenzivněji 

zapojovat do ekonomické integrace a mezinárodní ekonomiky (Druláková & Drulák, 

2011).  

 Třetím nástrojem jsou vojenské prostředky. I malý stát se může rozhodnout použít 

vojenské prostředky, zaujmout ofenzivní postoj vůči velmoci a doufat, že mu to projde. 

Takový stát je nazýván riskujícím státem a v historii můžeme najít příklady takových 

států, které vzdorovaly velmocem a vyšly z toho vítězně6.  Přesto malé státy většinou 

vojenské prostředky k prosazení svých zájmů nepoužívají, jelikož by to bylo velmi 

kontraproduktivní. K zajištění vlastní bezpečnosti vedou tři hlavní strategie – buď 

vytvoření aliance, systém kolektivní bezpečnosti nebo vyhlášení neutrality. 

Bezpečnostními strategiemi se budeme zabývat v následující kapitole.  

 

 

 

 

                                                      
6 Lze uvést příklad, kdy Severní Korea zajala loď USS Pueblo a 11 měsíců držela 82 Američanů jako 

zajatce. USA kvůli svému zapojení ve Vietnamu nebyly ochotny riskovat rozpoutání dalšího konfliktu, a 

proto nebyla Severní Korea potrestána (Chikovani, 2010) 



 11 

1.3. Bezpečnostní strategie malých států 
 

Kvůli nedostatečné moci nemají malé státy kapacitu určovat mezinárodní trendy – 

tedy mají limitovanou kapacitu ovlivňovat chování ostatních států a zároveň nemohou 

zabránit silnějším státům ovlivňovat je samotné. Proto je cílem bezpečnostní strategie 

malých států tuto nevýhodu kompenzovat. Toto vytváří bezpečnostní dilema, které popsal 

Jean-Marc Rickli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stát stojí před rozhodnutím mezi vlivem a autonomií. Pokud se stát rozhodne 

maximalizovat svůj vliv a zároveň si zajistit svojí bezpečnost, zvolí alianční strategii. 

Tato strategie poskytuje výhodu ochrany od silnějšího spojence, čímž se zároveň stát 

vzdává části své autonomie. Riskuje, že bude muset na úkor aliance praktikovat pro sebe 

nevýhodnou politiku, nebo to, že bude zatažen do konfliktů, které se ho netýkají. Zároveň 

se stále musí mít na pozoru, jelikož garantovaná ochrana od partnera nemůže být vždy 

brána se stoprocentní jistotou (Rickli, 2008).  

V případě, že stát klade větší důraz na zachování své autonomie, může zvolit 

obrannou strategii s důrazem na svou suverenitu. Takový stát nespoléhá na ochranu od 

jiných států a předpokládá, že tím nebude participovat v konfliktech, které se ho netýkají. 

Tím však, samozřejmě, riskuje, že se v případě ohrožení nebude moci spolehnout na 

pomoc třetí strany a také tím má omezené možnosti ovlivňovat mezinárodní dění. Tato 

strategie se dá charakterizovat jako neutralita (Rickli, 2008). 

Bezpečnost

VlivAutonomie

Defenzivní 
strategie 

Alianční        
strategie 

Ofenzivní 
strategie 

Schématické znázornění č. 1: Bezpečnostní dilema malého státu (Rickli, 2008). 
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Třetí možností je ofenzivní strategie. Tuto možnost nemohou malé státy využít 

pro nedostatek moci. Tato strategie vyžaduje, aby byl stát schopen  vyvíjet vliv na ostatní 

a zároveň garantovat svoji autonomii. Pouze velmoci mají dostatek moci na ovlivňování 

struktur mezinárodního sytému a zároveň jsou si schopny zajistit svou vlastní bezpečnost. 

Nicméně, za určitých okolností jsou i malé státy schopné využít ofenzivní strategii. 

V případě, že čelí menším a slabším státům, mohou uplatnit vliv a zároveň si uchovat 

svou autonomii. I přesto bude jejich bezpečnostní strategie strukturována na členství 

v alianci či neutralitě.  Je to jediná možnost, jak kompenzovat nedostatek moci a čelit 

tváří v tvář silnějším státům (Rickli, 2008).  

Ideální možnost pro zajištění vlastní bezpečnosti je funkční systém kolektivní 

bezpečnosti. Tento systém však vyžaduje kooperaci a respekt všech zúčastněných států, 

proto se na něj nelze dokonale spolehnout. Tradičně se proto bezpečnostní dilema pro 

malé státy zužuje na neutralitu nebo alianční strategii.  

 

1.3.1. Kolektivní bezpečnost 
Kolektivní bezpečností se rozumí závazek více států k dodržování společných 

pravidel pro zajištění mírového soužití a společného postupu v bezpečnostních otázkách. 

V případě porušení těchto pravidel se ostatní státy zavazují poskytnout pomoc postižené 

zemi (Druláková & Drulák, 2011). Pokud je kolektivní bezpečnost účinná, je to pro malé 

státy ta nejvýhodnější varianta. Hrůzy první světové války vedly ke vzniku Společnosti 

národů, předchůdci dnešních Spojených národů.  

Organizace spojených národů je v současnosti jedinou organizací zajišťující 

globální kolektivní bezpečnost. Drtivá většina států světa (190) je členem organizace, a 

zavázala se, že bude dodržovat pravidla pro udržení světového míru. Kolektivní 

bezpečnost může být zajišťována i regionální organizací, ale zásady takovýchto 

organizací musí být shodné se zásadami OSN. Otázkou je, nakolik je dodržování pravidel 

všemi státy reálné. Neorealisté v čele s Kennethem Waltzem tvrdí, že stát bude využívat 

svoji sílu k dosažení svých cílů, a pravidla budou dodržována jen do té doby, dokud to 

bude výhodné (Waltz, 1979). 
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1.3.2. Neutralita 
Neutralita je snaha zůstat stranou ozbrojeného konfliktu s výjimkou sebeobrany 

(Druláková & Drulák, 2011). 

 Neutralitu rozlišujeme na dočasnou a trvalou. Dočasnou označujeme neutralitu, 

pokud jde pouze o neúčast státu na konkrétním konfliktu. Neutralitu oficiálně stát vyhlásí 

při začátku konfliktu a končí zánikem válečného stavu (Druláková & Drulák, 2011). 

Trvalá je neutralita, pokud se stát zaváže být neutrální ve všech budoucích válkách. 

Zároveň musí být neutralita uznána i ostatními státy. Státy mohou neutralitu pouze uznat 

či ji garantovat. Pokud státy pouze neutralitu uznávají, zavazují se, že ji budou 

respektovat. Garantovaná neutralita zaručuje, že státy v případě narušení neutrality, 

budou povinny vystoupit na obranu neutrálního státu (Foltýnová, 2014). Neutralita je 

uzákoněná v Haagských úmluvách z roku 1907 a určuje práva a povinnosti neutrálních 

států. Neutrální stát je povinen bránit svojí neutralitu a trestat činy, které by mohly jeho 

neutralitu porušit. Zavazuje se, že se bude ke všem válčícím stranám chovat stejně 

(Druláková & Drulák, 2011). Právo neutrality také požaduje, aby se stát vyhnul takovým 

závazkům, které by ho mohly vtáhnout do války, a vedl takovou zahraniční politiku, jež 

vylučuje budoucí vtažení do existujících konfliktů (Foltýnová, 2014).  Pokud státy 

uznávají neutralitu určitého státu, mají vůči němu také povinnosti. Musejí respektovat 

nedotknutelnost hranic takového státu, nesmějí tedy narušovat jeho území ani vzdušný 

prostor. Ani verbování vojáků a zřizování sborů na neutrálním území není přijatelné 

(Druláková & Drulák, 2011). 

I na neutralitu se můžeme podívat z pohledů tří hlavních zahraničně-politických 

přístupů. Realisté označují neutralitu jako racionální kalkul, který je v zájmů malých 

států, a shoduje se s realistickým státocentrickým viděním světa. Přestože realismus 

nevidí neutralitu jako ideální bezpečnostní strategii (jelikož odporuje hlavním 

realistickým zásadám jako zbrojení, důraz na bezpečnost atd.), dokázali ji včlenit do 

realistické teorie (Morris & White, 2011). Liberální přístup vysvětluje neutralitu trochu 

odlišně. Tvrdí, že dodržování mezinárodních norem vede k udržení neutrality. Současně 

je však v době míru pro neutrální státy vhodné, aby zvážily svojí integraci s regionálními 

organizacemi (jako EU), aby dosáhly lepších ekonomických výsledků. Liberálové 

nedokážou vysvětlit, proč se neutrální státy dobrovolně vzdávají všech výhod, které 

hlubší bezpečnostní i ekonomická integrace přináší (Morris & White, 2011). 

Konstruktivisté zdůrazňují identitu a historickou zkušenost neutrálních států. Odmítají 

pokusy popsat všechny neutrální státy podle jedné definice. Konstruktivismus bere na 
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vědomí konkrétní faktory jednotlivých států, které formují politiku neutrality ve 

specifickém kontextu (Morris & White, 2011). 

  

1.3.3. Aliance 
Aliance je závazek dvou a více států spolupracovat v bezpečnostních otázkách, 

včetně poskytnutí vojenské pomoci v případě napadení (Druláková & Drulák, 2011). 

Podle Druláka a Drulákové dává aliance smysl pouze s velkým státem, jelikož aliance 

více malých států se historicky neosvědčily (viz. Malá dohoda). Vstoupení do aliance 

s mocnějšími státy je výhodné pro obě strany, ale státy musí počítat s tím, že se tím 

vzdávají části své autonomie (Druláková & Drulák, 2011).  

Aliance přináší výhody pro velmoci i malé státy (jinak by k aliancím 

nedocházelo). Pro velmoc můžou mít politické nebo ekonomické výhody. Může jít o 

strategický vliv v regionu, kde chce působit i další velmoc, nebo se může jednat o 

ideového spojence jako například SSSR a Kuba či severní Vietnam. Dalším důvodem, 

proč uzavírat spojenectví, může být získání prestiže. To můžeme vidět například ve 

vztahu, který udržují bývalé imperiální velmoci Francie a Velká Británie se svými 

bývalými koloniemi. Pozice velmoci může být také zneužita vůči menšímu spojenci. 

Mocnější stát může využít strategii gangsterské aliance, kdy vyhrožuje slabšímu spojenci 

pohlcením, pokud nebude plnit jeho požadavky (Druláková & Drulák, 2011). 

Pro malé státy je hlavním cílem aliance především udržení vlastní bezpečnosti, 

ale můžou ze spojenectví vytěžit i další výhody. Drulák a Druláková uvádějí příklady 

strategií chování malých států, které si chtějí získat určité výhody. Stát se může chovat 

jako super věrný spojenec, tedy spojenec, který naprosto podřizuje svoji zahraniční 

politiku zájmům svého mocnějšího spojence, ale žádá za to různé výhody. Nespolehlivý 

spojenec vydírá tím, že přeruší alianci s mocnějším spojencem, pokud nedostane určité 

výhody. Tato taktika může být výhodná jen v případě, že tento stát má velikou 

strategickou hodnotu pro mocnějšího spojence. Agresivní spojenec vyhrožuje, že vtáhne 

spojence do konfliktu, pokud nesplní určité požadavky, které si takový stát vytyčí. 

Otravný spojenec si neustálým stěžováním snaží vydobýt lepší podmínky a zdůraznit 

svoji důležitost. Poslední typ je impotentní spojenec, který zdůrazňuje svoje slabosti a 

vyhrožuje zhroucením, pokud nebude dostávat neustálou pomoc od svého mocnějšího 

spojence (Druláková & Drulák, 2011). 

Jean-Marc Rickli tvrdí, že malý stát by se měl v případě aliance rozhodnout mezi 

strategií zvanou balancing nebo bandwagoning. Balancing neboli vyvažování označuje 
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strategii, kdy se malý stát přidá do aliance namířené proti velmoci, kterou se cítí ohrožen. 

Naopak bandwagoning7 je strategií, kdy se stát raději přidá na stranu sousední velmoci, 

než aby jí byl ohrožen (Rickli, 2008). Hlavním cílem strategie vyvažování je vytvoření 

aliance za účelem prevence dominance jedné velmoci a jde o základ teorie rovnováhy sil. 

Státy tvoří aliance, aby ochránily svoje bezpečí před jiným státem nebo koalicí. Stát tak 

nemusí spoléhat na vůli svého mocnějšího souseda, ale přidá se do aliance proti němu a 

snaží se vyrovnat síly. Druhá možnost je bandwagoning, tedy připojit se na stranu 

silnějšího. Silnější státy dokonce mohou využívat svoji sílu a hrozit menším státům, a tím 

je donutit, aby se přidaly na jejich stranu (Walt, 1985).   

 

1.3.3.1. Neorealistický přístup k alianční strategii 

 
Většina neorealistických přístupů, které zkoumají bezpečnostní strategie malých 

států, přijala předpoklad, že malé státy budou pravděpodobněji bandwagonovat se státy, 

které je ohrožují, než aby balancovaly proti nim. Jack Levy přijímá bandwagoning jako 

logickou strategii malých států: „Velmoci vyvažují proti potenciálním hegemonům, 

kdežto slabé státy v blízkosti silných států dělají vše, co je nutné k přežití, což často 

vyžaduje bandwagoning se silnějším místo balancování proti němu,“ (Levy, 1989).  

I Walt tvrdí, že malé státy častěji bandwagonují než balancují. Malé státy jsou 

více závislé na vzdálenosti k velmoci. Zatímco velmoci mají globální zájmy, malé státy 

se musí soustředit na to, co se děje v jejich bezprostřední blízkosti. Bandwagoning je 

často jedinou volbou, jelikož se může stát, že žádní spojenci nejsou v dostatečné blízkosti, 

aby dávali slabému státu naději, že v případě nouze mohou pomoci. Walt dodává: 

„Ačkoliv velmoci sousedící se silnými státy budou pravděpodobněji vyvažovat, malí a 

slabí sousedi velmocí mohou být více nakloněni k bandwagoningu. Jelikož oni budou 

první oběti expanze, jelikož postrádají schopnost se bránit sami a protože obranná 

aliance může pracovat příliš pomalu, proto může být přizpůsobení se velmoci, která je 

ohrožuje, lákavé,“ (Walt S. M., 1990).  Podle Waltze je právě bandwagoning 

nejpravděpodobnější strategií, jelikož vyvažování je pro malé státy moc složité, a často i 

nebezpečné. (Waltz, 1979). 

                                                      
7 Bandwagon je anglický výraz pro vůz s kapelou. Ve 20. století se začalo v amerických volebních 

kampaních používat fráze „jump on the bandwagon“ a stala se označením pro tendence připojovat se na 

vítěznou stranu. Bandwagon effect by se tedy dal označit za stádový efekt, kdy je lákavé být na straně 

vítěze (Jandourek, 2012). 
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Eric Labs naopak argumentuje, že slabé státy jen zřídka kdy bandwagonují. Tvrdí, 

že argumenty o bandwagoningu jsou elegantní a přesvědčivé, přesto chybějí empirické 

důkazy pro takové tvrzení. Labs ve své práci Do Weak States Bandwagon? sestavuje 

žebříček bezpečnostních strategií podle preferencí malých států.  

 

Tabulka č. 1: Bezpečnostní preference malých států (Labs, 1992).  

1.  Nezapojení se 

2.  Balancování, ale bez aktivního zapojení 

3.  Balancování s aktivním zapojením v konfliktu 

4.  Osamocený boj 

5.  Bandwagoning 

 

Nejvýše stojí možnost se konfliktu vyhnout a nezapojovat se. Tím, že si stát 

vybere jednu stranu, automaticky si znepřátelí stranu druhou, a tím se stává závislým na 

straně, kterou si vybral. Pokud státu geografická a ekonomická situace dovoluje zůstat 

mimo konflikt, poté je to preferovaná možnost. I přesto, že tím riskuje ztrátu vlivu na 

ostatní státy. Jako druhou nejvýhodnější možnost označuje balancování, ale bez 

aktivního zapojení se do bojů. Slabé státy se přidají do koalice proti jiné velmoci, ale 

samy se výrazně do konfliktu nezapojují. Labs uvádí jako příklad Island nebo Norsko 

v alianci NATO. Třetí možností je balancovat a bojovat. Malý stát se může rozhodnout 

balancovat jinou velmoc a maximálně se do konfliktu zapojovat. Pokud stát sousedí 

s velmocí, která jej ohrožuje, je většinou i aktivnější v alianci proti ní. Předposlední 

možností je bojovat osamocen. Slabý stát se může ocitnout v situaci, kdy bude čelit 

velmoci. Pokud je stát izolovaný nebo ostatní státy mu nejsou ochotny nebo schopny 

pomoci, zbývá státu pouze varianta boje nebo bandwagoningu. Malý stát se může 

rozhodnout bránit svoji suverenitu místo toho, aby se vzdal bez boje. Jako příklad 

úspěšného boje malého státu můžeme uvést Zimní válku mezi Finskem a Sovětským 

svazem, kde Finsko ubránilo svoji suverenitu před mnohem mocnějším sousedem. 

Bandwagoning je podle Labse až poslední preferovaná možnost  (Labs, 1992).  

Toto řazení je závislé na konkrétní situaci, nelze ho přijímat tedy jako obecně 

platnou teorii. Rozhodující zde jsou mnohé proměnné, které určují, jak bude stát reagovat 

(Labs, 1992).  
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Realisté při hodnocení často zohledňují pouze externí a mezinárodní faktory, které 

vedou k závěru, že z mocenského hlediska je pro stát bezpečnější použít strategii 

bandwagoningu než balancování, a tedy riskovat vlastní existenci. Neorealisté však již 

počítají i s proměnnými, které se týkají interních faktorů (např. ekonomická či energetická 

závislost), a které mohou významně ovlivnit rozhodnutí státu, zda bude bandwagonovat 

či balancovat.  

 

1.3.3.2. Konstruktivistický přístup k alianční strategii 

 
 Konstruktivistický přístup tvrdí, že zahraniční politika není tvořená pouze 

materiálními faktory a mocí, ale chování státu je také ovlivněno faktory jako jsou kultura, 

vnímání či identita (Bailey & Taylor, 2012).  

 Goldstein a Keohan tvrdí, že ačkoliv je racionální přístup často cenným pro 

analýzu, nedokáže vysvětlit některé empirické anomálie, které mohou být vysvětleny 

pouze pokud vezmeme v potaz ideje a identitu elit (Goldstein & Keohane, 1993). 

Identitu elit můžeme definovat podle Keohana a Goldsteina, kteří ji vysvětlují 

jako přesvědčení jednotlivců, které ovlivňuje zahraniční politiku státu. Jde tedy o 

nezávislou proměnnou, která ovlivňuje výslednou bezpečnostní politiku (Goldstein & 

Keohane, 1993) 

Výběr bezpečnostní politiky státu proto není ovlivněn pouze vnějším 

bezpečnostním prostředím, ale také idejemi a identitou relevantních aktérů, kteří 

interpretují vnější bezpečnostní prostředí a případné hrozby. Tyto faktory se tedy zdají 

býti klíčové v pochopení národních zájmů státu (Gvalia, Siroky, Lebanidze, & Iashvili, 

2013). John M. Owen přisuzuje velkou roli ideologii elit, když jde o vytváření vztahu 

s ostatními státy. Tvrdí, že strategické preference států, když jde o zahraniční aliance, 

jsou poháněné nejen materiální mocí, ale také ideologickou blízkostí a vlivem elit. Jelikož 

existují podobné ideje ve více státech, podobně smýšlející elity se snaží vybudovat 

mezinárodní ideologickou skupinu (Owen, 2001). Jutta Weldes dodává, že role 

představitelů státu, nebo-li elit, je nezbytná pro pochopení bezpečnostního směřování 

státu jelikož: „Reprezentace tvořená státními představiteli jasně sděluje, sobě i ostatním, 

kdo a co jsme ‘my‘, kdo a co jsou ‘naši nepřátelé‘, jakým způsobem jsme ‘my‘ ohroženi 

‘jimi‘ a jaký je nejlepší způsobem pro vypořádání se s touto ‘hrozbou‘,“ (Weldes, 1996).  

Největší vliv na tvoření zahraniční politiky mají elity ve státech, které prochází 

transformací (jako např. v Gruzii) a kde se vytváří nové společenské pořádky. Elity 
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v takových případech hrají ústřední roli v určování cílů a priorit zahraniční a bezpečnostní 

politiky. Veřejné mínění, které je také velmi důležité, je formováno názory elit, ale přesto 

má stále poslední slovo, co je ještě akceptovatelné a co již ne (Gvalia, Siroky, Lebanidze, 

& Iashvili, 2013).  

Gvalia a spol. také představují dva typy ideje elit: první typ jsou ideje o identitě 

státu, druhý typ jsou ideje o záměrech státu. 

První typ se zabývá preferovaným společenským řádem pro stát. Stanovuje, jak 

tvůrci zahraniční politiky vnímají státní národní zájmy a hrozby. Určuje, s kým se stát 

identifikuje, spojuje a také proti komu tak činí. Druhý typ se zabývá záměry státu. Gvalia 

a spol. předpokládají, že stát bude vyhledávat aliance se státy, které mají podobný a 

kompatibilní sociální řád a balancují proti státům, které mají  rozdílný sociální řád, který 

je vnímán negativně a jako hrozba (Gvalia, Siroky, Lebanidze, & Iashvili, 2013).  

Ideje elit mohou ovlivnit zahraniční politiku několika možnými způsoby. Ideje 

ovlivňují vnímání vnější hrozby elitami. Toto vnímání není závislé pouze na relativní 

moci, geografické blízkosti a ofenzivních kapacitách nepřátelského státu, ale také na 

rozdílech sociálních řádů mezi těmito státy (Gvalia, Siroky, Lebanidze, & Iashvili, 2013). 

Zajímavé je, že ani materiální změny či výkyvy často neovlivní dlouhodobě 

nastavené vnímání a ideologii elit. Duffield tvrdí, že kultura podporuje kontinuitu 

v chování. Čím je kultura stabilnější, tím je těžší ji ovlivnit. Takže i v případě změn 

vnějších podmínek zůstávají elity často raději konzervativní ohledně svých postojů. Toto 

chování může vysvětlovat často nepochopitelné rozhodování v zahraniční a bezpečnostní 

politice (Duffield, 1999).  

Ačkoliv jsou vnější prostředí a bezpečnostní podmínky velmi důležité pro 

porozumění výběru bezpečnostní strategie, zásadní roli často hrají ideje elit. Státy se 

mnohdy rozhodují s kým vytvoří alianci podle kompatibility jejich sociálních řádů, idejí 

a identity státu. Nejde tedy pouze o výběr nejracionálnější možnosti, kde materiální 

faktory hrají hlavní roli (Gvalia, Siroky, Lebanidze, & Iashvili, 2013).  

 

1.3.3.3. Kritika zkoumaných přístupů 

 
 Tradičně bylo chování států v mezinárodních vztazích vysvětlováno pomocí 

takzvaných racionálních teorií mezinárodních vztahů, jako neorealismus a 

neoliberalismus.  
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Realistický přístup vysvětluje chování států jako uskutečňování národních zájmů, 

přičemž nejdůležitějším národním zájmem je dosažení bezpečnosti. Bezpečností je 

míněna ochrana teritoriální integrity, zajištění politické stability a ekonomického 

blahobytu. Státy tedy tvoří svoji zahraniční a bezpečnostní politiku tak, aby vyhovovala 

národním zájmům, které jsou definované racionálně a reflektují materiální podmínky, 

moc a zajišťují přežití (Riim, 2006).  

Konstruktivisté zpochybňují tento materiální a racionalistický přístup k národním 

zájmům. Tvrdí, že státní zájmy jsou tvořeny interakcemi s ostatními státy a tudíž jsou 

sociálním konstruktem. Proto může konstruktivistický přístup vhodně doplňovat 

neorealistickou teorii tím, že zahrnuje širší škálu faktorů, jako jsou historické zkušenosti, 

sociální řád, kultura atd. (Riim, 2006). 

 Neorealisté vnímají preference zahraniční politiky jako něco již daného, co je 

předurčené vnějšími vlivy a neberou ohled na společenské interakce. Na druhou stranu 

konstruktivisté tvrdí, že k porozumění tvorby národních zájmu, je nutné pochopit širokou 

škálu faktorů, kterým racionální teorie nerozumí nebo je ignorují (Price & Reus-Smit, 

1998).  

Malé státy poskytují zajímavou možnost pro aplikaci těchto teorií. Většina 

teoretiků předpokládá, že malé státy se rozhodnou raději racionálně bandwagonovat se 

státem, který je ohrožuje, než aby si vybraly nebezpečnější variantu a snažily se 

protivníka vybalancovat.  

Neorealismus, který předpokládá racionální chování státu, tvrdí, že vnější nátlak 

převáží nad vnitřními faktory a tvůrci zahraniční politiky proto racionálně zvolí takovou 

zahraniční strategii, která minimalizuje bezpečnostní riziko v anarchickém 

mezinárodním systému. Neorealistický přístup tedy míní, že elity nebudou ovlivněné 

domácími okolnostmi jako je národní politika, ideologická a kulturní spřízněnost, či 

sociální řád. Tyto faktory jsou pro interakci s ostatními státy nerelevantní (Lieb, 2004). 

Konstruktivisté netvrdí, že ideje a národní zájmy se musí rozcházet, a tedy elity 

budou jednat iracionálně. Pouze poukazují na velký vliv identity národa, idejí, sociálního 

řádu či percepce na tvorbu zahraniční politiky. Tím se také dají vysvětlit případy malých 

států, které si jako svou strategii zvolily balancování proti silnějšímu nepříteli místo 

objektivně racionálnějšího bandwagoningu. V daném kulturním kontextu tedy může být 

i zdánlivě iracionální chování vysvětleno jako chování racionální.  
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1.4. Teoretický model 
 

Rozpadem Sovětského svazu vzniklo mnoho malých států, které si musely osvojit 

jednu ze dvou bezpečnostních strategií. Buď mohly zvolit strategii bandwagoningu a 

vstoupit do Ruskem vytvořené Společnosti nezávislých států nebo si zvolit strategii 

balancování a projevit snahu o integraci do Severoatlantické aliance. Toto rozhodnutí 

bylo často závislé na vnitrostátních faktorech. Materiální faktory, které mohou 

rozhodovat při výběru strategie a které budu ve své práci zkoumat, jsou ekonomická a 

energetická závislost a vojenské kapacity. 

Někteří vědci, jako Eric Miller, se zaměřují na ekonomickou závislost ve snaze 

porozumět zahraniční politice postsovětských států vůči Rusku. Miller tvrdí, že většina 

postsovětských států byla natolik ekonomicky a energeticky závislá na Rusku, že si 

nemohla dovolit praktikovat politiku, kterou by Rusko neschvalovalo. Takové rozhodnutí 

by znamenalo ekonomickou a energetickou krizi, což by vedlo k politické nestabilitě a 

případně ke svržení politických elit (Miller, 2006).  

Tento materialistický přístup ale nedokáže uspokojivě vysvětlit výběr opačné 

strategie, tedy balancování.  

Proto dalšími zkoumanými faktory budou ideje, identita a percepce. Tyto faktory 

dokáží objasnit „iracionální“ chování státu, které v kontextu může být vysvětlitelné. 

Národní identita může být důležitým faktorem pro porozumění zahraniční politiky státu. 

V rámci mé případové studie jsou nezávislé proměnné materiální faktory, zahrnující 

ekonomickou závislost, energetickou závislost a vojenské kapacity, druhou skupinou 

nezávislých proměnných jsou ideové faktory, tedy ideje a identita gruzínského národa, 

jak ji vnímají sami Gruzínci a jak ji formují elity, a také vnímání Ruska z historické 

perspektivy a vztah k němu . 

 Závislou proměnnou bude výběr zahraniční a bezpečnostní strategie. Tedy výběr 

balancování na úkor bandwagoningu.  
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Schématické znázornění č. 2: Konceptualizace výběru bezpečnostní strategie v případě 

Gruzie.  
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2. Politický vývoj Gruzie od vzniku do současnosti 
 

 Gruzie dokládá svoji státnost až do starověku, kdy na území dnešní Gruzie 

existovaly státní útvary jako Kolchida či Ibérie. Díky své poloze na rozhraní Asie a 

Evropy muselo gruzínské etnikum přežít nadvládu Římanů, Byzantinců, Arabů, Peršanů, 

Mongolů, Osmanů či Rusů. V roce 1783 byl mezi gruzínským králem Ereklem a Ruskem 

podepsán Georgijevský traktát8, kterým Gruzie de facto ztratila svojí samostatnost a 

posléze byla anektována Ruskem. Po rozpadu carského Ruska v roce 1917 vznikla 

Gruzínská demokratická republika, která neměla dlouhého trvání, a v roce 1921 byla 

obsazena Rudou armádou a začleněna do Sovětského svazu.  

V rámci SSSR se Gruzie těšila zvláštnímu postavení díky gruzínské národnosti 

Stalina či Lavrentije Beriji. Její oblíbenost mezi Sověty zvyšovalo příjemné klima, 

přímořská letoviska, pohostinní lidé či vinice. Výhodou takovéto oblíbenosti byla 

tolerance gruzínských tradic, jazyka a náboženství ze strany sovětské moci. Tato národní 

jednota měla veliký vliv na pozdější intenzivní snahu o samostatnost. V 80. letech 20. 

století díky politice perestrojky vznikaly v Gruzínské SSR politické spolky, které 

požadovaly nezávislost země a později se účastnily protestů a demonstrací (Slider, 1991). 

Začátkem dubna 1989 se před úřadem vlády v Tbilisi sešli lidé požadující plnou 

nezávislost Gruzie. Jelikož demonstrace nabývala na síle, komunistické vedení země 

požádalo Moskvu o vyslání pomoci. 9.května sovětské jednotky rozprášily demonstraci 

a zanechaly za sebou 21 mrtvých a stovky zraněných. Touto tragédií získala opozice 

masovou podporu lidu a vyjednávání s komunistickou stranou vyústily ve vyhlášení 

svobodných voleb (Slider, 1991).  

 V čele gruzínského nacionalismu, který měl za cíl nezávislost země, stál disident 

Zviad Gamsachurdia. Z voleb vyšla vítězně jeho aliance Kulatý Stůl Národního 

Osvobození (Erovnul-Ganmatavisuplebeli Modzraobis Mrgvali Magida). Souběžně se 

začaly objevovat požadavky na samostatnost ze stran představitelů etnických menšin 

v Gruzii (Abcházců, Osetinců, Arménů) (Darchiashvili, 2009).  

                                                      
8 Křesťanská Gruzie obklopená muslimskými státy si hledala spojence, a proto navázala spojenectví 

s pravoslavným Ruskem. Georgijevský traktát stvrzoval vazalství východogruzínského království 

výměnou za ochranu před sousedy (Treaty of Georgievsk, 1783). Rusko později porušilo svůj slib, když 

perský vládce vyplenil hlavní město Tbilisi a ruská posádka nezasáhla a vyhlásila neutralitu. Později roku 

1801 car Alexander I. jednostranně zrušil východogruzínské království a zavedl gubernii.  
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Gruzínci vnímali Abcházce a Osetince jako ruský nástroj jak destabilizovat 

Gruzii. Požadavky minorit na jejich jazyková a kulturní práva nebyly brány vážně, jelikož 

byly považovány za uměle vytvořené bez historických základů v regionu. Této 

interpretaci napomáhala pozice ruského jazyka v těchto regionech. Ten byl mnohem více 

rozšířen než abcházština či osetština, a sami Abcházci či Osetinci se k němu hlásili jako 

ke své mateřštině (Cornell, 2001).  

V březnu 1991 se v celém SSSR konalo referendum o zachování svazu. Gruzínská 

vláda zakázala svému obyvatelstvu se toho referenda účastnit. Přesto si Abcházie a Jižní 

Osetie referendum samy zorganizovaly a většina obyvatel vyjádřila sympatie se 

Sovětským svazem (Cornell, 2001). 

Gruzie výsledky referenda ignorovala a o měsíc později, 9.dubna 1991, jako druhá 

sovětská republika (po Litvě) vyhlásila nezávislost na Sovětském svazu.  Prezidentem se 

stal Zviad Gamsachurdia, který prohlásil, že jedinými autochtonními národy na území 

Gruzie jsou Gruzínci a Abcházci, a ostatní nepůvodní etnika se mohou odstěhovat do své 

původní vlasti, pokud se jim v Gruzii nelíbí. Tyto šovinistické výroky vyvolaly 

nevraživost i mezi Osetinci, kteří dosud byli celkem umírnění.  

 

2.1. Konflikt s Abcházií a Jižní Osetií 
 

Vztahy mezi Gruzínci a Osetinci byly historicky velmi dobré. Počet smíšených 

manželství právě mezi těmito etniky byl nejvyšší v celé Gruzii. S nárůstem všeobecného 

nacionalismu se však začaly v regionu objevovat požadavky na větší autonomii etnických 

menšin. V roce 1989 zástupci Jižní Osetie požádali tbiliskou vládu o větší autonomní 

práva. Souběžně začala autonomní osetinská vláda diskriminovat etnické Gruzínce a na 

pozice ve státní správě byli preferováni Osetinci. Tyto kroky vyvolaly nevoli v Tbilisi a 

obyvatelstvo uspořádalo mírový pochod směrem na Cchinvali, hlavní město Osetie. 

Osetinské milice ve spolupráci s ruskými oddíly uzavřely silnice vedoucí do Cchinvali a 

v potyčkách zahynulo několik lidí (Darchiashvili, 2009). Kvůli častým potyčkám byl také 

vyhlášen mimořádný stav a byly vyslány gruzínské milice, aby udržely pořádek. To byl 

prakticky začátek konfliktu.  

Jak Darchiashvili poznamenal, k vyostření situace velmi napomáhala nezkušená 

nacionalisticky laděná gruzínská vláda, která se dopouštěla mnoha chyb k etnickým 

menšinám v Gruzii, a na druhé straně osetinští nacionalisté s ruskou podporou začali 

zneužívat takové situace a začali osetinskou veřejnost přesvědčovat k nepřátelství vůči 
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Gruzii. Moskva začala aktivně podporovat separatismus v Gruzii, včetně vojenské 

pomoci. Díky přítomnosti separatistických regionů na Kavkaze si Rusko chtělo udržet 

vliv v tomto regionu, což se podařilo a nadále daří (Darchiashvili, 2009).  

Ozbrojený konflikt trval od ledna roku 1991 až do července 1992, kdy bylo 

podepsáno příměří. Konflikt probíhal hlavně na území Jižní Osetie, konkrétně v okolí 

hlavního města Cchinvali (Darchiashvili, 2009). 

Zpočátku úspěšné vojenské tažení gruzínské armády bylo přerušeno kvůli 

politické změně v čele země. Gamsachurdia se stával stále více nepohodlným. Jeho 

nevypočitatelné chování a autokratické tendence spojené s nezvládnutým ekonomickým 

přechodem zapříčinilo, že mnoho bývalých spojenců se od něj začalo odvracet (Cornell, 

2001). Poté, co vláda na popud prezidenta rozehnala několik demonstrací, zvedla se velká 

vlna odporu. 

 Neshody přerostly až v ozbrojený konflikt, kde opozice, pod vedením Džabi 

Joselianiho9 a Tengize Kitovaniho10, vyhnala Gamsachurdiu ze země (politický azyl mu 

poskytl Džochar Dudayev v Čečensku) (Cornell, 2001). Joseliani a Kitovani zřídili 

Vojenský výbor a do svého triumvirátu přizvali bývalého premiéra Tengize Siguu.  

Ačkoliv Gamsachurdia nebyl zrovna populární, stále byl demokraticky zvoleným 

prezidentem, kterého svrhly vojenské skupiny. Proto bylo nutné učinit nějaký krok, který 

by alespoň částečně legitimizoval novou vládu. Proto se Vojenský výbor rozhodl pozvat 

                                                      
9 Džaba Joseliani je velmi zajímavou figurou moderních gruzínských dějin. Jako mladý student 

v Leningradu byl zatčen za velkou bankovní loupež a odsouzen k 17ti letům vězení. Po propuštění 

vystudoval doktorát z filosofie, stal se známým divadelním kritikem, profesorem, spisovatelem a poetem. 

Poté, co sovětští vojáci v roce 1989 násilím potlačili demonstraci v Tbilisi, Joseliani založil para-militantní 

organizaci Mkhedrioni (jezdci nebo spíše gruzínští rytíři). Členové organizace (často s kriminální 

minulostí) vnímali sami sebe jako ochránce Gruzie a přísahali věrnost Joselianimu (Corley, 2003).  

 

10 Tengiz Kitovani byl malířem a blízkým přítelem Gamsachurdii. V roce 1990 byl jmenován velitelem 

Národní gardy. Poté, co se názorově rozešel s Gamsachurdiou a ten ho z čela Národní gardy sesadil, mnoho 

členů loajálních ke Kitovanimu Gardu opustilo a připojilo se ke Kitovaniho soukromé Národní gardě 

(Wheatley, 2005). 
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populárního politika a bývalého ministra zahraničních věcí SSSR Eduarda 

Ševardnadzeho11, aby se vrátil do země (Kopeček, 2012).  

S příchodem Ševardnadzeho se situace začala naoko uklidňovat, a v roce 1992 

byla dokonce podepsána dohoda o příměří v Jižní Osetii. Zklidnění situace bylo opravdu 

jen naoko, jelikož se mezitím rozhořela občanská válka mezi podporovateli svrženého 

prezidenta Gamsachurdii, zvanými Zviadisté, a vládními vojsky.  

Po svržení Gamsachurdii byl ze stolu smeten návrh, který nabízel Abcházii 

rovnoprávné postavení s Gruzií, tedy federaci Gruzie a Abcházie. Ševardnadze se rozhodl 

obnovit ústavu z roku 1921, která Abcházii dávala menší pravomoci a byla pro Abcházce 

naprosto nepřípustná. Rétorika abchazského vůdce Vladislava Ardzinby se začala 

stupňovat a Ardzinba začal prohlašovat, že Abcházie je již dost silná na válku s Gruzií – 

podle Cornella tím bylo naznačeno, že se Abcházie může spolehnout na pomoc zvenčí 

(Cornell, 2001). Abcházie jednostranně vyhlásila nezávislost a gruzínská strana to ihned 

zpochybnila a prohlásila za nelegální. Nově ustanovený ministr obrany Tengiz Kitovani 

začal, aniž by svoje kroky konzultoval s Ševardnadzem, svoje jednotky přesouvat 

směrem k Suchumi. Kitovaniho jednotky, které byly již v Mengrélii, kvůli potlačení 

povstání Zviadistů, se přesunuly do Suchumi, hlavního města Abcházie, a chtěly obnovit 

celistvost Gruzie (Cornell, 2001).  Tento krok byl abchazskou stranou vnímán jako invaze 

a byla zahájena proti-ofenzíva. Z počátku byla zjevná převaha gruzínských vojenských 

sil, ale později se, za pomoci severokavkazských bojovníků a ruských dodávek techniky 

a zbraní, síly vyrovnaly (Darchiashvili V. , 2007). Abchazská proti-ofenzíva byla úspěšná 

i díky ruské asistenci12, kdy ruské letectvo bombardovalo gruzínské pozice. Na začátku 

října společné abchazské a severokavkazské jednotky získaly kontrolu nad strategickou 

hranicí mezi Abcházií a Ruskem (Cornell, 2001). V červenci 1993 bylo uzavřeno příměří 

a strany se dohodly demilitarizovat Suchumi a stáhnout těžkou techniku (Darchiashvili 

V. , 2007). Gruzínská strana stáhla ze Suchumi svojí těžkou techniku a loděmi ji poslala 

                                                      
11 Eduard Ševardnadze se narodil v roce 1928 a po začátcích v komsomolu se propracoval až na prvního 

tajemníka KS Gruzie v roce 1972. Roku 1985 byl jmenován ministrem zahraničních věcí Sovětského svazu 

a společně s Michailem Gorbačovem byl jednou z hlavních postav konce Studené války.  

 

12 Abchazské jednotky byly vyzbrojené tanky T-72, raketomety Grad a další těžkou technikou, kterou 

Abcházci před válkou nevlastnili. Toto vyvolávalo velké podezření u Gruzínců, že Abcházci jsou 

podporovaní a vyzbrojení Ruskem. Ruská pomoc byla očividná, když letadla Suchoj začala bombardovat 

Suchumi (Cornell, 2001). 
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do přístavu Poti na jih do Suchumi. Naopak Abcházci své zbraně ponechali blízko 

frontové linie, aby při obnovení palby mohly být rychle nasazeny zpět do boje (Cornell, 

2001).  

Gruzii zachvátily další nepokoje. Část obyvatelstva nesouhlasila s příměřím, a 

toho využil svržený prezident Gamsachurdia, který se znovu objevil na scéně. Mnoho 

vojáků bojujících v Abcházii se k Zviadistům přidalo a ovládlo několik měst na 

severozápadu Gruzie. Chaotická situace v Gruzii nahrávala Abcházcům, kteří využili 

příležitosti a znovu zahájili ofenzívu (Cornell, 2001). Příměří bylo porušeno 16. září, kdy 

abchazské síly zaútočili na Suchumi a další města. Do října kontrolovaly abchazské 

jednotky skoro celou Abcházii, a přes 200 000 etnických Gruzínců bylo vyhnáno ze svých 

domovů (Kopeček, 2012). Rusko, které bylo garantem mírové smlouvy, abchazskou 

ofenzívu odsoudilo, ale neučinilo žádné kroky, které by jí předešly (Cornell, 2001). 

Dohoda o příměří byla podepsána až 8 měsíců po ukončení bojů. Moskva vyvinula velkou 

snahu, aby získala mandát OSN pro nasazení mírových jednotek, s čímž OSN otálelo. 

Nakonec Rusko prosadilo, že velením mírových operací byly pověřeny ruské jednotky, 

které měly mandát SNS. OSN také založila dlouhodobou pozorovatelskou misi 

UNOMIG, která měla hlídat dodržování příměří (Souleimanov & Hoch, 2012).. 

 

2.2. Politický vývoj Gruzie za vlády Eduarda Ševardnadzeho 

  
 Důležité pro stabilizaci Gruzie a legitimizaci převzetí moci Ševardnadzem byly 

volby 1992. Voleb se zúčastnilo 74% obyvatelstva a zvítězil v nich Ševardnadze se svojí 

koalicí Mshvidoba (mír), získali 29 mandátů (Georgia: Elections Held in 1992, 1992). Po 

legitimizaci své moci začal Ševardnadze stabilizovat situaci v Gruzii. Kvůli nutnosti 

ukončit občanskou válku musel ustoupit tlaku Moskvy a vstoupit do SNS. To vyvolalo 

velmi negativní emoce u gruzínské společnosti. SNS bylo vnímáno jako pokračovatel 

ruské expanzivní politiky a takovéto spojení bylo pro mnohé Gruzínce nepřijatelné.  

 5.listopadu 1995 se konaly parlamentní i prezidentské volby. Voleb se zúčastnilo 

68% obyvatelstva a přesvědčivě zvítězila Ševardnadzeho Občanská Unie. Tentýž den se 

konaly i volby prezidentské, kde opět zvítězil Ševardnadze se 75% hlasů (Georgia: 

Elections Held in 1995, 1995). Zároveň byla přijata nová ústava, která rozdělila 

pravomoci moci výkonné a zákonodárné, a vyjasnila sporné části. Nová vláda 

stabilizovala situaci a posílila vlastní pozici (Jones, 2000). Přestože životní úroveň se 
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začala v Gruzii pomalu zvyšovat, v zemi nadále vládla vysoká míra korupce a 

klientelismu (Šandová, 2015). 

 Velkým problémem nadále zůstávaly dva separatistické regiony, které, i přes 

nabídky větších pravomocí a autonomie, odmítaly svazek s Tbilisi. Vztahy s Jižní Osetií 

se začaly zlepšovat. Zintenzivnilo se jednání mezi Tbilisi a Cchinvali a v květnu 1996 

podepsali Eduard Ševardnadze a prezident neuznané Jižní Osetie Ludvig Čibirov 

memorandum, kde se zřekli použití násilí a hrozeb a postupně demilitarizovali oblast. 

Toto postupné sbližování bylo ukončeno, když v roce 2001 byl Čibirov, který byl označen 

jako umírněný a pro-gruzínský politik, nahrazen prezidentem Eduardem Kojkotym, který 

byl provázán s ruskou generalitou. Nový prezident ihned prohlásil za hlavní cíl země 

přidružení k Ruské federaci a spojení se Severní Osetií (Souleimanov & Hoch, 2012). 

Abcházie ovládala celé své území a byla mnohem nezávislejší na Gruzii než Jižní 

Osetie, to jí dávalo silnou pozici pro vyjednávání. Požadavkem již nebyla pouze větší 

autonomie, ale úplná samostatnost. To bylo nepřijatelné jak pro Gruzii, tak i pro 

mezinárodní společenství. Gruzie se potýkala s tisíci uprchlíky, kteří museli 

nedobrovolně opustit své domovy v Abcházii. Proto podmiňovala rozhovory o statusu 

Abcházie návratem uprchlíků domů. Abcházie trvala na uspořádání referenda, kde by se 

hlasovalo, zda se mohou uprchlíci vrátit či ne. Gruzie s tím nesouhlasila, jelikož by 

výsledek referenda byl dopředu rozhodnutý. Tbilisi i Suchumi se shodovaly na nutnosti 

uspořádání referenda o budoucím statusu Abcházie, jenomže Tbilisi chtělo referendum 

až po návratu uprchlíků do Abcházie. To se nelíbilo Suchumi. Obávali se, že návrat 

etnických Gruzínců by vedl k tomu, že by Abcházci byli opět menšinou, takže povolili 

uprchlíkům návrat jen do oblasti Gali, která byla před válkou osídlena z 90% Gruzínci 

(Souleimanov & Hoch, 2012).  

OSN kromě pozorovací mise UNOMIG zahájila také tzv. Ženevský mírový 

proces. Aktivita OSN vedla ke schůzce prezidenta Ševardnadzeho a abchazského 

protějšku Vladislava Ardzinby. Setkání přineslo pouze slib obou stran, že nepoužijí násilí 

při řešení konfliktu, ale přesto bylo významným symbolem prolomení bariéry mezi 

oběma národy. Situace se opět zhoršila v roce 1998, kde v okrese Gali došlo k několika 

potyčkám a útokům gruzínských para-militárních jednotek, na což abchazská milice 

odpověděla vypalováním domů gruzínského obyvatelstva, které se nedávno vrátilo zpět 

do svých domovů. Krize se téměř vystupňovala do válečného konfliktu, ale nakonec se 

gruzínský parlament rozhodl vojsko nepovolávat. Progres mírových dohod byl přesto 
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znehodnocen (Souleimanov & Hoch, 2012). O rok později Abcházie jednostranně 

vyhlásila nezávislost. Mezinárodní společenství ani Gruzie nezávislost neuznalo.  

Důležité pro zahraniční politiku Gruzie bylo rozhodnutí o vypovězení Taškentské 

smlouvy13 a vystoupení z celého SNS14. Podle Ševardnadzeho členství v SNS nesplnilo 

očekávání a nepomohlo vyřešit problém ohledně secesionistických regionů. V souvislosti 

s tím začal Ševardnadze usilovat o zrušení ruských vojenských základen v Gruzii a 

odchod jejich jednotek ze země. Rusko chtělo v oblasti zůstat, tudíž stáhnutí odmítalo 

(Šandová, 2015). 

 Gruzie se stále potýkala s řadou problémů. Přesto byl Ševardnadze zvolen 

prezidentem i podruhé. V roce 2000 zvítězil v prvním kole, kdy získal 80% hlasů.  

Ekonomiku země sužovala velká nezaměstnanost, korupce a klientelismus. Závažným a 

stále nevyřešeným problémem bylo téma uprchlíků. V zemi žilo statisíce vnitřně 

vysídlených osob, které se musely začít usazovat v jiných částech země. Tento problém 

začal nabývat i populistických rozměrů, kdy každá politická strana měla ve svém 

programu líbivá hesla řešení uprchlického problému. V zemi také bujela šedá ekonomika 

a černý trh, kdy se hlavně přes separatistické regiony daly vyvážet z Gruzie mnohé zboží 

bez placení cel. Špatná ekonomická situace se začala více podepisovat na náladách 

obyvatelstva a vzrůstající kritice vůči vládě a prezidentovi (Šandová, 2015).  

 

2.3. Revoluce růží 
 
 Revoluce růží je jedna ze sérií barevných revolucí, které se odehrály 

v postsovětských republikách. V roce 2003 již byla nespokojenost obyvatelstva natolik 

výrazná, že se jen čekalo na eskalaci. Pomyslnou poslední kapkou byly zfalšované 

parlamentní volby, za pomoci kterých se chtěl Ševardnadze udržet u moci. Do čela 

opozice se postavil energický Micheil Saakašvili, vůdce Sjednoceného národního hnutí. 

Hlavní město Tbilisi bylo zaplavené statisíci demonstranty, kteří požadovali rezignaci 

Ševardnadzeho. Po třech týdnech demonstranti, v čele se Saakašvilim, obsadili budovu 

vlády a prezident Ševardnadze, který se chtěl vyhnout krveprolití, nedobrovolně 

                                                      
13 Taškentská smlouva o kolektivní bezpečnosti je regionální bezpečnostní organizace, která sdružuje 

některé státy bývalého SSSR.  

 

14 K definitivnímu vystoupení z SNS došlo 12. srpna 2008 po ruské invazi na území Gruzie. 
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rezignoval na svojí funkci (Indans, 2007). Saakašvili byl zvolen prezidentem ve volbách, 

které se konaly 4. ledna. Následovaly volby parlamentní, ve kterých zvítězilo Sjednocené 

národní hnutí, které mělo podporu spřízněného bloku Burdžanadze-Demokraté. 

Premiérem se stal Zurab Žvanija a v čele gruzínského parlamentu stanula Nino 

Burdžanadze (Kanašvili, Souleimanov, & Šmíd, 2010). Definitivně tak byla završena 

revoluce, která získalo své jméno pro svůj pokojný průběh, a také díky růžím, které 

představitelé opozice drželi při demonstracích.  

 Micheil Saakašvili, právník, který své vzdělání získal v Americe, měl velké 

sympatie vůči Spojeným státům a Západu. Prioritou jeho zahraniční politiky bylo 

nasměrovat zemi na Západ a dosáhnout členství v NATO a Evropské Unii (Indans, 2007). 

V domácí politice vytyčil pět oblastí, ve kterých byly nutné reformy: zavést fungující 

právní stát, provést politické a institucionální reformy, obnovit centrální vládu v celé 

zemi, ekonomické reformy a bezpečnostní reformy. Saakašvili během své inaugurační 

řeči pronesl: „Nejsme již v 16. století, povedeme Gruzii do 21. století“ (Lynch, 2006).  

Dále slíbil obnovení celistvosti země a ukončení přítomnosti ruských vojáků na území 

Gruzie. Jedním z prvních kroků k obnovení integrity země bylo znovuobnovení vlády 

nad autonomní republikou Adžárií15. Místní vládce Abašidze byl pod tlakem centrální 

vlády a demonstracemi svého obyvatelstva nucen rezignovat a emigroval do Moskvy. 

Saakašviliho úspěch v Adžárii nadchnul Gruzínce a obnovil jejich naději ve znovuzískání 

ztracených území (Kanašvili, Souleimanov, & Šmíd, 2010). Saakašvili chtěl podobně 

postupovat i v Jižní Osetii a Abcházii. Jedním z lákadel pro tyto separatistické regiony 

měla být lepšící se ekonomie země. Saakašvili po volbách prohlásil: „Jsem si jistý, že až 

Abcházie a Jižní Osetie uvidí, že ekonomika v Gruzii roste, tak se k nám připojí. Musíme 

je nalákat na ekonomické příležitosti“ (Lynch, 2006). 26. května, na den nezávislosti 

Gruzie, proběhla v Tbilisi velká vojenská přehlídka a Micheil Saakašvili pronesl řeč, ve 

které mluvil v abcházštině i osetštině, což označil jako nataženou ruku k přátelství 

(Lynch, 2006). Kvůli zvýšení ekonomického tlaku na Jižní Osetii se Gruzie rozhodla 

zlikvidovat černý trh a pašeráctví, které bujelo v oblasti okolo Cchinvali. Gruzie nad 

oblastní neměla žádnou kontrolu a nemohla uplatňovat cla, proto se Saakašvili rozhodl 

                                                      
15 Adžárie je autonomní republikou v rámci Gruzie. Od začátku devadesátých let v ní vládl místní politik 

a šlechtic Aslan Abašidze, který využil slabé centrální vlády, a vybudoval silnou a nezávislou pozici pro 

svůj region i svojí vládu. Ševardnaze toleroval Abašidzeho autokracii v regionu, ale po změně vlády se 

změnil i vztah mezi Tbilisi a Batumi (správní středisko Adžárie). 
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s tímto problémem vypořádat a uzavřít trh Ergneti, který byl centrem černého trhu 

(Georgia Times, 2013). Tbilisi tak posílilo kontrolní stanoviště na hranicích s Jižní Osetií, 

což ihned vyvolalo diplomatický protest Moskvy a ozbrojování Osetů. Moskva i přes 

protesty gruzínské strany posílila svůj kontingent v oblasti o 40 ozbrojených vozidel. 

Oboustranné šarvátky vedly ke zvýšení napětí, které ale nepřerostlo v konflikt, a situace 

se uklidnila. Přesto to byl jasný signál pro gruzínskou vládu, že snahy o reintegraci 

jihoosetského regionu budou vyvolávat napětí a hrozí střety s ruskými jednotkami, které 

se svých pozic snadno nevzdají (Kanašvili, Souleimanov, & Šmíd, 2010). 

 Gruzínské obyvatelstvo velmi negativně vnímalo neustálé zasahování Moskvy do 

dění v separatistických regionech. Přes protesty centrální gruzínské vlády začalo Rusko 

poskytovat Abcházcům a Osetincům ruské občanství, čímž porušovalo základy 

mezinárodního práva. Také ekonomicky a vojensky se separatistické regiony staly plně 

závislými na Moskvě. Micheil Saakašvili dokonce otevřeně kritizoval Rusko, když ve 

svém projevu pronesl, že Abcházie a Jižní Osetie nejsou nepřátelé. Nepřítelem je vnější 

síla, která vyvolává napětí a přes dezintegraci se snaží zamezit vstupu Gruzie do NATO 

(Souleimanov & Hoch, 2012). 

 Saakašviliho prezidentství vyostřilo vztahy s Ruskem, na druhou stranu, vztahy 

se Západem byly čím dal lepší. Saakašvili navázal osobní vztah s Georgem Bushem ml. 

Ten v květnu 2004 jako první americký prezident navštívil jihokavkazský region, 

konkrétně Tbilisi. Gruzínské jednotky se začaly účastnit misí v Afghánistánu, Iráku a 

Kosovu. Američané pomocí nejrůznějších programů začali podporovat rozvoj Gruzie a 

také poskytli silnou mezinárodní podporu ve snaze zrušit dvě zbývající ruské vojenské 

základny – v Batumi a Achalkalaki (oblast obydlená etnickými Armény). Ruská strana si 

nejdřív stanovila lhůtu osmnácti let, ale po nátlaku Washingtonu a nekonečných 

rozhovorech bylo dosaženo dohody, že ruské základny se vyklidí do roku 2008. Poslední 

ruští vojáci vyklidili své základny v listopadu 2007 a přesunuli se do Arménie (Kanašvili, 

Souleimanov, & Šmíd, 2010). 

 Zprvu až bezmezně populární Saakašvili začal ztrácet politické body, když začal 

ohýbat demokracii ve svůj prospěch. Příznaky fascinace mocí byly v kombinaci 

s křehkou gruzínskou demokracií velmi riskantní. Saakašvili začal posilovat pozici 

prezidenta a celé exekutivní moci. Omezovány byly politické svobody i svoboda slova, 

kdy byli postihováni konkrétní kritici, a omezena byla i soudní moc. Saakašviliho 

popularita začala klesat, přestože ekonomicky postavil Gruzii na nohy. Mnohé reformy 

byly velmi účinné, rostla životní úroveň, byla vylepšená infrastruktura v zemi, potlačen 
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organizovaný zločin i korupce. Nespokojenost obyvatel vedla až k demonstracím v roce 

2007, které Saakašvili nechal rozehnat policií, což vyvolalo velkou nelibost. Na konci 

listopadu 2007 Saakašvili rezignoval na svojí funkci a nechal vypsat prezidentské volby 

na začátek roku 2008. Micheil Saakašvili v nových volbách porazil opozici v čele 

s Levanem Gačečiladzem a stal se opět prezidentem. Pozorovatelská mise OBSE označila 

volby za férové, přesto jednotliví pozorovatelé upozorňovali na porušování některých 

pravidel (Kanašvili, Souleimanov, & Šmíd, 2010). 

 

2.4. Pětidenní válka 
 
 Rusko-gruzínské vztahy byly čím dál napjatější a slovní přestřelky mezi 

Saakašvilim a Putinem, respektive ministrem zahraniční Sergejem Lavrovem, byly velmi 

časté. Politická nevraživost se projevila konkrétními činy. Gazprom, ruská vládní 

společnost distribuující ropu a zemní plyn, zdvojnásobil cenu plynu pro Gruzii. Rusko 

zakázalo dovoz gruzínského vína a minerálních vod Borjomi. Gruzie naopak vetovala 

snahu Ruska vstoupit do Světové obchodní organizace (Indans, 2007). 

 Vyhlášení nezávislosti Kosova v roce 2008 využilo Rusko jako precedens, aby 

zahájilo oficiální vztahy s Abcházií a Jižní Osetií. Jejich vrchní představitelé byli v Rusku 

označováni jako prezidenti (International Crisis Group, 2010). Vzájemné potyčky na 

hranicích s Jižní Osetií se začaly stupňovat a mezinárodní společenství Saakašviliho 

varovalo, aby se nenechal vyprovokovat ke konfliktu. Situace se vyostřila, když osetské 

milice začaly intenzivně ostřelovat gruzínské vesnice na hranicích Jižní Osetie. Gruzínská 

vláda na to reagovala přesunutím svých vojsk na hranici k Jižní Osetii. Obyvatelstvo 

Cchinvali bylo evakuováno a dělostřelecké střety už byly mezi oběma stranami 

(Kanašvili, Souleimanov, & Šmíd, 2010).  

 Večer 7. srpna gruzínské síly zaútočily na Cchinvali a pozdě v noci ho dobyli.  

Rusko okamžitě reagovalo a již 8. srpna ruská letadla a těžká bojová technika začala 

posilovat ruské jednotky v oblasti. Ruská letadla začala intenzivně bombardovat důležitá 

místa gruzínské infrastruktury a pozemní vojsko plně kontrolovalo Rokský tunel, jediné 

spojení mezi Jižní a Severní Osetií. 10. srpna přešly ruské a osetské síly do protiofenzívy 

a 11. srpna již kontrolovaly celé Cchinvali. Následující den začaly ruské jednotky 

vstupovat do samotné Gruzie. Na západě země se v Abcházii vylodily další ruské posily 

a otevřely druhou frontu. Ruské síly začaly útočit na město Gori a také město Borjomi, 

kde mimo jiné zabili i nizozemského novináře, a byli obviněni z používání zakázaných 
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kazetových bomb. 12. srpna ruské síly dobyly město Gori a začaly postupovat na hlavní 

město Tbilisi. Na západní frontě byla dobyta města Senaki, Zugdidi a strategický přístav 

Poti. Ruské letectvo bombardovalo železnici či ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan, který je 

důležitý pro energetickou nezávislost Gruzie. Tyto činy nebyly v souladu s ruskou 

oficiální verzí, že jediným zájmem ruské armády je ochrana Osetinců (Nichol, 2009).  

Mezinárodní Human Rights Watch či ruská organizace na ochranu lidských práv 

„Memorial“ kritizovaly chování ruských a hlavně jihoosetských vojáků vůči civilistům. 

Dokonce i někteří ruští důstojníci podávali stížnosti na chování jihoosetských milic a 

organizace Memorial to označila za pogromy (Kanašvili, Souleimanov, & Šmíd, 2010).  

 12. srpna ruský prezident Medvěděv prohlásil, že se rozhodl ukončit operace 

v Gruzii, protože dosáhli čeho chtěli. Viník byl potrestán a bezpečnost obyvatelstva byla 

obnovena. Francie, která předsedala Evropské Unii, se aktivně angažovala v mírových 

jednáních, a pomohla vypracovat šesti-bodový mírový plán. Mezi hlavní body patřilo 

ukončení bojů, povolení přístupu humanitární pomoci, závazek, že strany nevyužijí 

vojenskou sílu, stažení gruzínských a ruských sil do stálých pozic a řešení otázky o 

statusu Abcházie a Jižní Osetie na mezinárodním fóru. Poslední dva body si do smlouvy 

protlačili Rusové (Nichol, 2009). Plán byl přijat jak abchazským prezidentem Sergejem 

Bagapšem, tak i jeho jihoosetským protějškem Eduardem Kokojtym.  

 Podpisem smlouvy se Rusko zavázalo stáhnout ruské síly z gruzínského území, 

přesto ruská armáda zůstala ve městech Poti, Senaki a Perevi a pokračovala v útocích i 

pár dní po podepsání příměří. Ruské síly opustily Gruzii až dva měsíce po podepsání 

příměří (Kanašvili, Souleimanov, & Šmíd, 2010).  

 Pětidenní válka mezi Ruskem a Gruzií skončila vojenským i politickým 

vítězstvím Ruska. Saakašvilimu se jeho impulzivní rozhodnutí zaútočit na Jižní Osetii 

vymstilo a Gruzie se musela vypořádat se zničenou infrastrukturou, přístavy a vojenskou 

technikou. V zemi přibylo dalších 20 000 uprchlíků, válka odradila zahraniční investory 

a ubyli i turisté, což mělo ekonomické následky pro zemi. Ze zahraničně-politického 

hlediska se země vzdálila členství v NATO i EU a gruzínští představitelé, kteří měli 

bezmeznou důvěru v Západ, zjistili, že proklamovaná důležitost Gruzie pro Spojené státy 

a Evropskou Unii má své hranice a vlastně není tak zásadní, jak si mysleli16. Nový 

                                                      
16 Tato hořká politická lekce zapadá do gruzínského výkladu historie, kdy se Gruzie, která byla po staletí 

obklopená muslimskými státy, snažila udržet kontakt s křesťanským západem a sama se cítila být součástí 

Evropy. Přesto velmi často se setkávala s planými sliby a lhostejností západních mocností (Rayfield, 2009).  
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prezident Spojených států Barack Obama prohlásil, že je potřeba resetovat vztahy 

s Ruskem, což znamenalo, že podpora Gruzie ustoupila do pozadí (Rayfield, 2009). 

 Gruzie na válku reagovala vystoupením z SNS. Ruská federace po válce uznala 

suverenitu Abcházie a Jižní Osetie. Po válce Gruzie definitivně ztratila veškerou kontrolu 

nad těmito oblastmi a její znovuobnovení je ve střednědobém horizontu velmi obtížně 

představitelné. Saakašvili mylně vyhodnotil situaci, kdy předpokládal větší váhu Gruzie 

ve vzájemných vztazích mezi Západem a Ruskem a nechal se vyprovokovat do konfliktu, 

který neměl naději vyhrát (Kanašvili, Souleimanov, & Šmíd, 2010). 

 

2.5. Konec Saakašviliho vlády 
 
 I přes prohranou válku se Saakašvili udržel u moci. Jeho popularita však prudce 

klesala a mnoho jeho dřívějších spojenců přešlo do opozice. Největším konkurentem byl 

nejbohatší Gruzínec Bidzina Ivanišvili, který vytvořil koalici Gruzínský sen. Toto 

odstartovalo velkou nevraživost mezi Ivanišvilim a Saakašvilim (BBC News, 2011).  

 V roce 2012 proběhly, které skončily porážkou Saakašviliho Sjednoceného 

národního hnutí a výhrou Gruzínského snu. Saakašvili a jeho spojenci varovali, že nový 

premiér Ivanišvili může změnit směřování země směrem k Rusku. Přestože se vztahy se 

severním sousedem stabilizovaly, střednědobou prioritou pro gruzínskou zahraniční 

politiku zůstala snaha o vstup do NATO a Evropské Unie. 

 Prohra v parlamentních volbách znamenala, že Saakašvili strávil svůj poslední 

prezidentský rok v opoziční roli vůči vládě. Pozitivním zjištěním bylo, že prezident 

výsledky voleb respektoval a došlo tak k demokratické tranzici moci. Rok poté proběhly 

i volby prezidentské a zvítězil kandidát Gruzínského snu Giorgi Margvelashvili 

(Herszenhorn, 2013). Bidzina Ivanišvili po roce v úřadu odstoupil a předal premiérský 

post Irakli Garibašvilimu. Gruzínský sen je u moci do současnosti. 
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3. Bezpečnostní strategie Gruzie 
 
 Gruzie je silně prozápadní zemí, která vyvíjí snahu o integraci do euroatlantických 

struktur. Gruzie se zapojuje do mezinárodního dění v rámci členství v Organizaci 

spojených národů, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Rady Evropy, ale 

její hlavní prioritou je členství v NATO a Evropské Unii. Gruzínská vláda ve své Národní 

bezpečnostní strategii uvádí, že integrační proces je pro bezpečnost Gruzie zásadní, a 

proto považuje rozšiřování NATO a Evropské Unie na východ jako velmi důležitou 

záležitost pro zajištění gruzínské suverenity. Strategie přímo jmenuje Ruskou federaci 

jako hrozbu, která neváhá použít otevřenou vojenskou agresi jako nástroj své politiky. 

Cílem ruské agrese bylo přerušit integrační proces se Západem, ale to se nepodařilo a 

Gruzie udává, že od roku 2004 udělala velký progres. Proto je cílem Gruzie vymanit se 

z ruského vlivu a rozvinout těsné vazby s předními světovými demokratickými státy. 

Podpora z těchto států hraje zásadní roli pro rozvoj demokratických institucí státu 

(National Security Concept of Georgia, 2012).  

 Gruzie přímo jmenuje i důležité partnery pro svojí bezpečnost. Strategické 

partnerství se Spojenými státy je podloženo bilaterálními strategickými dokumenty. 

Gruzie vyzdvihuje důležitou podporu Spojených států v „de-okupaci“ gruzínských 

území, posilování obranyschopnosti země a podpoře v rozvíjení demokratických institucí 

v zemi. Další zemí, která je uvedená, je Turecko, které je podle Gruzie její nejdůležitější 

regionální partner a Gruzie si přeje prohloubení ekonomické i energické spolupráce, která 

je strategicky důležitá pro obě země. Turecko, jako členská země NATO, je také velmi 

důležitým vojenským partnerem a Gruzie projevuje snahu o rozvinutí vztahů 

v bezpečnostní sféře (National Security Concept of Georgia, 2012). 

 Hlavní národním zájmem Gruzie zůstává obnovení suverenity a teritoriální 

integrity Gruzie. Vláda se zavazuje, že využije všechny zákonné a mírové způsoby, jak 

dosáhnout opětovné teritoriální integrity a obnovit vládu a bezpečí v mezinárodně 

uznaných hranicích země (National Security Concept of Georgia, 2012).   

 

3.1. Alianční strategie Gruzie 
 
 Gruzie měla po svém vzniku volit ze dvou scénářů. První možností byla arménská 

cesta, tedy blízké spojenectví s Ruskem. Druhá cesta byla západní, tedy snaha o integraci 

do západních bezpečnostních struktur. Hned po vyhlášení samostatnosti vypukly v Gruzii 
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etnické nepokoje následované občanskou válkou. V takové situaci byla Gruzie dána na 

milost a nemilost silnějším regionálním hráčům, konkrétně Rusku, které mohlo 

ovlivňovat zahraniční politiku zoufalé Gruzie. Tato kapitola popíše gruzínskou integraci 

do dvou mezinárodních bezpečnostních organizací, které stojí ve vzájemném protipólu: 

Společnosti nezávislých států17 a Severoatlantické aliance. 

 

3.1.1. Gruzie ve Společenství nezávislých států 
 

Společenství nezávislých států (SNS) bylo založeno 8. prosince 1991 po rozpadu 

Sovětského svazu. Zakládající dokument byl podepsán představiteli Ruska, Ukrajiny a 

Běloruska. Ještě téhož měsíce do organizace vstoupily podpisem deklarace v Almatě 

bývalé sovětské republiky Arménie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Tádžikistán, 

Turkmenistán a Uzbekistán (Alma-Atinskaja Deklaracija, 1991). Připojit se odmítly 

pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko, Litva), které považovaly své dřívější působení 

v Sovětském svazu za vnucené a chtěly svoji zahraniční politiku směřovat na Západ.  

Gruzie a Ázerbájdžán18 se do SNS zpočátku nepřidaly. To značí, že ruská pozice 

v důležitém jihokavkazském regionu nebyla tak silná. Gruzie si nepřála být ve 

společnosti, kterou založilo a řídilo Rusko, SNS bylo v gruzínských očích jen 

pokračování rozpadnuvšího Sovětského svazu (Cornell, 2001). Nestabilita v zemi 

přerostla v etnické nepokoje a gruzínská vláda vinila Rusko, že podporuje separatistické 

tendence v Abcházii a Jižní Osetii, a tím se snaží destabilizovat nově vzniklou Gruzii. Po 

vypuknutí konfliktu bylo Rusko dokonce Gruzií viněno za vojenskou podporu 

separatistů, vměšování se do gruzínských záležitostí. Po uzavření mírových dohod 

s Abcházií a Jižní Osetií to bylo právě SNS, které dostalo mandát na zřízení mírových 

sborů v regionu (Souleimanov & Hoch, 2012). Je zajímavé, že všichni vojáci s mandátem 

SNS byli ruského původu, žádný jiný stát SNS se ani finančně nepodílel na misi. Značí 

to, že oficiální mandát pro SNS, byl pouze zástěrkou pro ruskou vojenskou přítomnost 

v jiné zemi (MacFarlane, 1997)  Občanská válka, která následovala, otevřela dveře 

ruskému tlaku na vstup Gruzie do SNS. Rusko tlačilo na prezidenta Ševardnadzeho, že 

jediná možnost, jak vyřešit gruzínské problémy se separatismem a občanskou válku, je 

                                                      
17 SNS není pouze bezpečnostní organizace. Jde o organizaci sdružující postsovětské státy. Čistě 

bezpečnostní charakter má Smlouva o kolektivní bezpečnosti podepsaná v Taškentu v roce 1992.  

 
18 Ázerbájdžán byl ve společnosti pouze jako pozorovatel a vstoupil až v roce 1993 
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vstup do SNS a ruská vojenská intervence proti Zviadistům. Ševardnadze tomuto tlaku 

podlehl a 9. prosince 1993 Gruzie vstoupila do SNS.  Snaha Ruska prohloubit spolupráci 

se státy SNS vedla k podepsání Smlouvy o kolektivní bezpečnosti v Taškentu roku 1992. 

Gruzie ke smlouvě přistoupila později s tím, že smlouva platí jen na pětileté období 

s možností prodloužení.  

Gruzie vstoupila do SNS pouze kvůli naději, že Rusko vyvine tlak na Abcházii a 

Jižní Osetii, a to vyústí v dohodu a obnovení oficiálních hranic země. Jelikož se nic 

podobného nedělo a Rusko dokonce ani nedodržovalo dohodnutou ekonomickou blokádu 

se separatistickými regiony, Gruzii začala docházet trpělivost s SNS (MacFarlane, 1997).  

V roce 1996 ve Vídni se zástupci Gruzie, Ukrajiny, Ázerbájdžánu a Moldavska dohodli 

na vytvoření spolupráce pod názvem GUAM, které se později rozšířilo o Uzbekistán a 

změnilo na GUUAM. Tato organizace vytvořila konkurenční regionální uskupení pro 

státy nespokojené se členstvím v SNS a snahou vymanit se z vlivu Ruska a navázat 

vztahy se Západem. GUUAM je „strategické spojenectví zemí s podobnými problémy a 

podobným vnímáním hrozeb“. Takovéto prohlášení jednoho ze zástupců této organizace 

nepřímo poukazuje na ruskou expanzivní politiku v těchto regionech (Valašek, 2000). 

V roce 1999 Gruzie neprodloužila své působení ve Smlouvě o kolektivní 

bezpečnosti a začala nahlas mluvit o snaze o vstup do NATO a s tím o vystoupení z SNS. 

Ševardnadze poukazoval na to, že Rusko má takové kapacity, aby vyřešilo separatistické 

problémy Gruzie, ale nečiní tak, aby si v regionu zachovalo vliv a tudíž nemá gruzínské 

členství ve Smlouvě o kolektivní bezpečnosti a SNS význam (Šandová, 2015). 

Definitivně Gruzie vystoupila z SNS v roce 2008 během války s Ruskem (Reuters, 2008) 

Ruské snahy o udržení svého vlivu v regionu nevycházejí pouze z ruské mocenské 

nostalgie, ale i geopolitické zásadnosti jihokavkazského regionu. Důležitost regionu 

dokazuje i ruská vojenská doktrína z roku 1993, která vyzdvihuje národní zájmy v oblasti. 

Jihokavkazský region považuje za své tzv. blízké zahraničí, kde se předpokládá výlučné 

postavení Ruské federace. Jihokavkazský region je mostem na střední východ, kde se 

nacházejí regionální konkurenti Ruska, tedy Turecko a Írán. Důležitý je i z ekonomického 

pohledu, jelikož se na jižním Kavkaze nacházejí velké zásoby ropy a zemního plynu 

(Darchiashvili V. , Jižní Kavkaz, 2006). Proto je logické, že se Rusko nehodlá smířit 

s obratem Gruzie k Západu a s její snahou vstoupit do NATO.  
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3.1.2. Gruzínská snaha o NATO 

 
 Vznik nových demokracií po rozpadu Sovětského svazu znamenal snahu těchto 

nových zemí zajistit si pozici v mezinárodním společenství a vlastní bezpečí. Mnoho 

z nich proto vyvinulo snahu o navázání spolupráce s NATO. V devadesátých letech se 

NATO rozrostlo o Českou republiku, Maďarsko a Polsko v roce 1999. V roce 2004 se 

přidaly pobaltské státy, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko. Poté v roce 2009 

se přidaly Albánie a Chorvatsko (Natoaktual.cz, nedatováno). 

 Gruzie patří mezi země, které mají velký zájem o vstup do Severoatlantické 

aliance a díky své poloze je i strategicky zajímavá pro Západ. 

 Ačkoliv se snaha o vstup do NATO zintenzivnila až po Revoluci růží a s nástupem 

Micheila Saakašviliho, kontakty mezi NATO a Gruzií byly v podstatě od začátku 

gruzínské samostatnosti. V roce 1994 Gruzie vstoupila do programu Partnerství pro mír 

(PfP) a byla u založení Rady euroatlantického partnerství (EAPC) (Kříž & Shevchuk, 

2009). V rámci Partnerství pro mír se začaly uskutečňovat cvičení Aliance na gruzínském 

území a Gruzie začala vysílat své experty na školení do školy NATO a vojenské akademie 

NATO. Ještě za Ševardnadzeho vlády v roce 2002 na Summitu NATO v Praze Gruzie 

oficiálně deklarovala touhu vstoupit do NATO a načala tím svůj integrační proces 

(Ministry of Foreign Affairs of Georgia, nedatováno).  

 

3.1.2.1. Motivy Gruzie pro vstup do NATO 
 
 Gruzie byla kvůli své poloze vždy terčem geopolitických choutek svých 

mocnějších sousedů. Těsné vazby s Ruskem má Gruzie přes 300 let. Historicky bylo 

Rusko jediným možným regionálním spojencem křesťanské Gruzie, která byla neustále 

pod útoky muslimů z jihu. Gruzie se však za staletí naučila, že Rusko nejedná altruisticky, 

aby ochránilo malý křesťanský národ, ale především ve svém geopolitickém zájmu. 

Rusko často představovalo hrozbu pro teritoriální integritu a nezávislost Gruzie. Proto 

gruzínští politici nikdy neuvažovali o pro-ruské zahraniční politice (na rozdíl od Arménie 

a Běloruska) (Kříž & Shevchuk, 2009). Dokonce i velice pragmatický politik s vazbami 

na Rusko, Eduard Ševardnadze, velmi neochotně vstoupil do SNS a snažil se směřovat 

zemi na Západ. 

 Gruzínská motivace pro vstup do NATO je tedy velmi jasná. Zajištění 

budoucnosti země bez Ruska a jeho vlivu. V Národní bezpečnostní strategii z roku 2005, 

kterou vydala Saakašviliho vláda, je uvedena integrace do NATO jako jedna z hlavních 
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priorit zahraniční politiky a NATO je vnímáno jako garance bezpečnosti země a případné 

odstrašení potencionálního agresora (Civil Georgia, 2005). Saakašviliho rétorika byla 

velmi prozápadní a velmi často zdůrazňovala motivaci Gruzie pro vstup do NATO: „ Náš 

cíl je zřejmý – mít pevnou garanci naší bezpečnosti, našeho rozvoje a evropské 

budoucnosti. Já jsem toho názoru, že NATO je klíčovým faktorem naší bezpečnosti a 

Gruzínci chápou tento fakt velmi dobře,“ (Kříž & Shevchuk, 2009).  

 Neutralitu jako alternativní cestu Gruzie rezolutně odmítla v Memorandu 

parlamentních frakcí a politických stran Gruzie vydané v roce 2007. V Memorandu 

politické frakce a strany prohlásily, že členství v NATO je nejlepší garance teritoriální 

integrity a demokratického vývoje Gruzie a jednohlasně podporují gruzínskou plnou 

integraci do struktur NATO (Kříž & Shevchuk, 2009). Celkově je zajímavé, že na 

gruzínské politické scéně není žádná strana, které by zastávala pro-ruské postoje.  

 Přestože drtivá většina politiků a populace podporovala gruzínské snahy o členství 

v NATO, někteří politici vyjádřili své obavy. Irina Sarišvili, která kandidovala na 

prezidentku ve volbách 2008, odmítala členství v Alianci z důvodů, že může zatáhnout 

zemi do nechtěného konfliktu. Jako příklad udávala napjaté vztahy mezi Spojenými státy 

a Iránem. Po válce s Ruskem začala zastávat názor, že pro Gruzii existuje pouze jedna 

cesta, a tou je neutralita. Obdobný názor měl i Šalva Natelašvili, zakladatel gruzínské 

Labour Party, který prosazoval naprostou nezávislost státu. Podle Natelašviliho by se 

Gruzie měla obejít bez členství v bezpečnostních aliancích, jelikož by mohlo hrozit, že 

by se gruzínské území stalo kolbištěm velmocenských zájmů (Kříž & Shevchuk, 2009).  

 Vzhledem ke geopolitické situaci Gruzie je její motivace stát se členem NATO 

logická a vzhledem k historickým zkušenostem s Ruskem pochopitelná. Rusko je pro ni 

teď jediná reálná hrozba a spojuje s ní i svojí frustraci, která pramení z neschopnosti 

vyřešit otázku Abcházie a Jižní Osetie, na čemž má Rusko nesporně velký vliv.  

 

3.1.2.2. Integrační proces Gruzie do NATO 

 
 První kroky směrem k NATO udělala Gruzie již v devadesátých letech, kdežto 

členství v Alianci se stalo prioritou až v novém tisíciletí.  Ševardnadze na summitu 

v Praze otevřeně vyjádřil touhu Gruzie o vstup do Severoatlantické aliance a jeho 

nástupce Saakašvili vstup vytyčil jako hlavní cíl gruzínské zahraniční politiky.   

 Gruzie si od vyhlášení nezávislosti začala budovat těsné vztahy se Spojenými 

státy, které Gruzii otevíraly dveře na Západ. Už v devadesátých letech američtí specialisté 
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začali pomáhat cvičit gruzínskou armádu. Válka proti terorismu ještě utužila spolupráci 

s USA. Gruzie se začala aktivně zapojovat do boje proti terorismu a účastnit se 

zahraničních misí, nejdříve v Kosovu v rámci mise KFOR, poté i v Afghánistánu a Iráku, 

kde měla největší zastoupení mezi nealiančními státy (Dyčka & Faus, 2016). 

 Roku 2002 byl zahájen americký program GTEP (Georgia Training and Equip 

Program). Gruzie požádala o pomoc při výcviku pozemních sil, aby tak mohla efektivněji 

spolupracovat v boji proti terorismu. Administrativa George Bushe mladšího poskytla 

gruzínské armádě výcvik a také lehkou vojenskou techniku, zdravotnický materiál a 

komunikační a taktické technologie (Dyčka & Faus, 2016). Výsledkem bylo, že koncem 

roku 2003 měla Gruzie čtyři profesionální bataliony speciálně trénované na boj proti 

terorismu (Darchiashvili D. , 2005). 

 Roku 2003 proběhla Revoluce růží a Ševardnadze byl nahrazen energickým 

Saakašvilim, který načal reformy, které měly nasměrovat zemi do NATO. Aby 

vyhovovala přístupovým kritériím NATO, musela Gruzie spustit vojenské reformy a 

politicko-ekonomické reformy. 

 

3.1.2.3. Připravenost Gruzie na přijetí Akčního plánu v roce 2008 
 
 Saakašvili zažádal o akční přijetí do programu MAP a obecně se očekávalo, že 

Gruzii bude tento program udělen již v roce 2008 na summitu v Bukurešti. Následuje 

shrnutí, které ukazuje, zda Gruzie splňovala neoficiální požadavky k přijetí Akčního 

plánu.  

 Z politického hlediska se Gruzie pohybovala na škále 3-4 hodnocení demokracie 

Freedom House. Výsledek to není ideální, ale podobně na tom byla i Albánie, které bylo 

členství nabídnuto na summitu v Bukurešti, a Turecko, které bylo již členem Aliance 

(Freedome House, 2008).  Ekonomicky se Gruzie v roce 2008 vyrovnala Albánii19, když 

obě země měly skoro totožné HDP (The World Bank, nedatováno). 

 Z vojenského hlediska Gruzie investovala do své armády více, než jsou 

doporučená 2% HDP. 

 

 

                                                      
19 V roce 2008 měla Albánie HDP 12,881 mld. dolarů a Gruzie 12,795 mld. dolarů (The World Bank, 

nedatováno). 
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Tabulka č. 2: Vojenské výdaje Gruzie – procenta z HDP (SIPRI, 2017) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  1,1%  1,4 % 3,3% 5,2% 9,2% 8,5% 

  

 Gruzie spustila velké vojenské reformy. Armáda byla vyzbrojena novou západní 

technikou. Ubytovací podmínky či platy a benefity vzrostly, Gruzie oznámila přidání páté 

brigády do své armády. Počet vojáků tak vzrostl z 28 000 na 32 000. Tbiliská vláda 

dokonce navrhovala, že by mohla vyvinout speciální jednotky na boj v horách, a tím 

přinést do Aliance nový jedinečný prvek. Na summitu v Rize v roce 2006 byla Gruzie 

pochválena za pokrok a reformy (Nichol, 2008).  

 Můžeme tedy říct, že Gruzie udělala od roku 2003 velký pokrok v oblastech, které 

NATO považuje za důležité pro kandidátské státy. Ekonomické i vojenské reformy byly 

velmi efektivní, budování demokracie se zlepšovalo, ačkoliv vše zdaleka nebylo ideální. 

Armáda byla velmi dobře financovaná a z technického hlediska by obstála ve srovnání 

s ostatními kandidátskými státy.  

 Přesto Gruzii v dubnovém summitu NATO v Bukurešti Akční plán MAP udělen 

nebyl.  Problémem byl postoj Ruska, které by proti programu MAP pro Gruzii a Ukrajinu 

protestovalo a státy Západní Evropy nechtěly Rusko dráždit (Erlanger & Myers Lee, 

2008). 

Největšími zastánci spolupráce Gruzie a Ukrajiny s Aliancí byly Spojené státy 

americké. George Bush ml. se velmi snažil o udělení MAP pro Gruzii a Ukrajinu, protože 

summit v Bukurešti byl jeho posledním summitem v roli prezidenta, a nebylo jisté, zda 

příští americký prezident bude pokračovat ve stejném kursu zahraniční politiky jako on. 

Dále Bushe pojily velmi dobré osobní vztahy s Michailem Saakaašvilim a chtěl ocenit 

přínos Gruzie v boji proti terorismu a její zapojení do války v Afghánistánu. Bush ve své 

řeči na summitu ohledně Gruzie a Ukrajiny pronesl: „Přivítat je (Gruzii a Ukrajinu) do 

Akčního plánu by vyslalo signál k jejich občanům, že pokud budou pokračovat 

v nastolené cestě k demokracii, budou vítání v institucích Evropy. Vyslalo by to signál 

pro celý region“ – myšleno na Rusko - „že tyto dva národy jsou, a zůstanou, suverénními 

a svobodnými státy,“ (Erlanger & Myers Lee, 2008). 

 Zcela opačný postoj zastávaly státy v čele s Německem a Francií. Německá 

kancléřka Angela Merkelová již před summitem dávala znát, že v případě hlasování bude 
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Německo vetovat udělení MAP Gruzii. Německo mělo pro svůj postoj své důvody. První 

byl technického rázu, tedy pokud Gruzie nebude mít vyřešeny otázky ohledně svých 

separatistických regionů, nebude možné ji do Aliance přijmout, a tedy ani nemá smysl 

udělovat jí Akční plán. Druhý důvod mohl být německá závislost na ruském zemním 

plynu. Třetí důvod byl ekonomický. V roce 2008, tedy těsně před světovou recesí, si 

Německo nechtělo přitížit tím, že by riskovalo své obchodní zájmy v Rusku. Souhrnně 

tedy Německo nechtělo provokovat Rusko kvůli Gruzii (Zlatohlávek, 2008). Francie 

v tomto kroku stála za Německem.  

 Po dlouhých a vyhrocených debatách se nakonec členské země dohodly na 

kompromisu, že Gruzii a Ukrajině MAP udělen zatím nebude, ale zároveň vydaly 

prohlášení, že se obě země v budoucnu stanou členy NATO. Další prohloubení vztahů se 

mělo řešit v prosinci téhož roku (Gallis, 2008). Saakašvili, který očekával udělení MAP, 

komentoval výsledky summitu jako velký úspěch. Pro televizi Rustavi se vyjádřil: „Chci 

zopakovat, že toto (dosažení MAP) je pouze technická záležitost. Politické rozhodnutí již 

bylo přijato,“ a dále pokračoval: „Politické rozhodnutí bylo přijato, ale ti kteří si nepřejí 

Gruzii v NATO, udělají všechno, aby zpomalili proces implementace tohoto rozhodnutí. 

My samozřejmě musíme překonat tuto výzvu naší jednotou, klidem a s pomocí našich 

přátel,“ (Civil Georgia, 2008).  Pravdivost této narážky na Rusko a její diplomacii 

dokládá přítomnost Vladimíra Putina na summitu20. Ruská diplomacie vyvíjela velký 

tlak, aby Gruzii a Ukrajině Akční plán udělen nebyl, a Putin ve svém proslovu na summitu 

neskrýval radost, že jeho hlavní cíl byl splněn.  

 Pokud cílem Německa a Francie bylo uspokojit Rusko a zamezit tak případnému 

konfliktu, efekt byl zcela opačný. Odmítavé stanovisko NATO k udělení Akčního plánu 

Gruzii mohlo Rusko povzbudit v agresivní politice vůči svému menšímu sousedu. Tlak 

se nadále stupňoval, až se vyplnila slova zastánců vstupu Gruzie do NATO, že je to ta 

nejbezpečnější varianta pro region. Ještě téhož roku v létě se situace mezi Gruzií a 

Ruskem vyhrotila až v ozbrojený konflikt. 

 

 

 

 

 

                                                      
20 Jde o první summit NATO v historii, kde byl přítomen i ruský prezident. 
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3.1.2.4. Následky srpnové války 

 
 Srpnová válka velmi ovlivnila vztahy mezi Gruzií a NATO. Ačkoliv Gruzie 

dostala slovní podporu od svých spojenců v NATO a EU, konkrétní kroky, aby se 

zamezilo konfliktu, neproběhly21. Ani jednota v tom, kdo rozpoutal konflikt, nepanovala 

mezi státy Aliance. I přes diskutovanou otázku, kdo začal první, je zřejmé, že Rusko 

konfliktem získalo více než Gruzie. Nejenže opět oddálilo případný vstup Gruzie do 

NATO, ale také demonstrovalo Západu, že když je zatlačeno do kouta, je ochotno použít 

sílu. Zároveň si udrželo naprostý vliv v Abcházii a Jižní Osetii, kde má Rusko své 

základny, a po válce je i oficiálně uznalo jako suverénní státy. I načasování vycházelo 

perfektně pro Rusko. Další rozhodnutí o budoucnosti Gruzie v NATO bylo přesunuto na 

prosinec roku 2008, a tak se čas na zvrácení situace krátil. Z taktického hlediska se zdá 

být srpen ideální pro vojenskou operaci na Kavkaze. Horské hřebeny brzy zapadají 

sněhem, který by vojenskou operaci na podzim mohl zkomplikovat. Summit v Bukurešti 

tak mohl odhalit nejednotnost Aliance a ukázal, že NATO se zatím pro Gruzii nezaručí 

(Zlatohlávek, 2008).  

 Rozpolcenost Aliance demonstrovalo chování jednotlivých hlav států. Polští a 

litevští politici letěli do Tbilisi, aby Gruzii vyjádřili svojí podporu, zatímco Angela 

Merkelová letěla do Ruska, kde potvrdila, že ještě není čas na to, aby Gruzie a Ukrajina 

byly přizvány do Akčního plánu (Zlatohlávek, 2008).  

 Tato válka byla varováním pro ostatní státy, kde má Rusko své zájmy a vliv. Státy, 

které na svém území mají ruské menšiny se začaly obávat podobného vývoje (což se poté 

potvrdilo na Ukrajině).  

 

3.1.2.5. Pokračování snahy o vstup do NATO 
 
 Na prosincovém setkání Severoatlantické rady se rozhodlo, že se ještě více 

prohloubí spolupráce Aliance a Gruzie a podpoří se reformní snahy Gruzie. Dohodlo se, 

že se každoročně budou přezkoumávat reformy a jejich prosazování. Ale důležitý krok, 

jako zařazení Gruzie do MAP, nebyl udělán. Gruzie byla ujištěna, že i přes srpnovou 

válku má dveře do Aliance otevřené a že je jen na ní, kdy do NATO vstoupí.  

                                                      
21 Zároveň velká diplomatická aktivita Západu zamezila Rusku další postup do Gruzie či delší setrvání 

v zemi. 
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 S výměnou administrativy v USA se jejich podpora trochu oslabila. Obama 

zastával názor, že Gruzie musí splnit předepsaná pravidla a pak jí vstup bude umožněn. 

Proto se pozornost soustředila na parlamentní volby v roce 2012, kde Spojené státy a státy 

EU požadovaly demokratický průběh. Po skončení voleb a výhry opoziční strany 

Gruzínský sen, Hillary Clintonová, ministryně zahraničí Obamovy administrativy, 

vyjádřila radost, že historicky první tranzice moci proběhla demokraticky a Gruzie by 

měla pokračovat ve své prozápadní zahraniční politice (Chaloupková, 2014). 

 Další summity mnoho nepřinesly kromě slovní podpory a ujišťování, že Gruzie je 

na dobré cestě. Na summitu ve Walesu v roce 2014 byl schválen balíček pro Gruzii, přes 

který expertní tým spojenců začal pomáhat s obrannými reformami, a vytvořilo se 

společné výcvikové středisko v hlavním městě Tbilisi. V roce 2016 na NATO summitu 

ve Varšavě byla Gruzie pochválena za významný progres v implementaci reforem 

schválených na summitu ve Walesu a posílila se kooperace mezi Aliancí a Gruzií 

v mnoha vojenských oblastech (NATO, 2017). Ačkoliv se spolupráce Aliance a Gruzie 

rok od roku více a více prohlubuje, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se Gruzie měla 

v blízké době stát plnohodnotným členem. 
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4. Faktory ovlivňující výběr strategie: balancování 

nebo bandwagoning? 
 
  Gruzie je malá země, která musí být obezřetná při přijímání své bezpečnostní 

politiky a musí brát v potaz své mocnější sousedy. Historicky byli gruzínští představitelé 

úspěšní ve své bezpečnostní strategii, která měla za hlavní cíl přežití národa a jeho 

svérázné kultury. V průběhu staletí zažila Gruzie roli státu balancujícího i 

bandwagonujícího se svými mocnějšími a agresivnějšími sousedy.  

Tato kapitola analyzuje vliv vnitrostátních faktorů na výběr zahraniční a  

bezpečnostní politiky Gruzínské republiky, a to z pohledu materiálních faktorů, tedy 

ekonomické a energetické závislosti, vlivu interních konfliktů a vojenských kapacit, a 

také z pohledu ideových faktorů, tedy identity elit, národa a percepce.  

 

4.1. Materiální faktory 
 

Materiální faktory, které tato kapitola zkoumá, jsou ekonomická a energetická 

závislost Gruzie na Rusku, vliv vnitrostátních konfliktů a vojenské kapacity země. Tyto 

faktory byly velice významné pro nově vzniklé post-sovětské země, které svou strukturou 

a ekonomií byly provázané a závislé na Rusku. 

 

4.1.1. Ekonomická závislost 

 
Míra ekonomického rozvoje má vliv na mnoho oblastí v zemi, včetně bezpečnosti 

občanů či dalších sociálních faktorů. Gruzínská sociální a politická krize v devadesátých 

letech byla hluboce spjata s ekonomickou situací v zemi a měla vliv na zahraniční politiku 

nově vzniklé země.  

V dobách SSSR patřila Gruzie k nejbohatším sovětským republikám. Subtropické 

klima bylo vhodné k pěstování citrusů, které byly v Sovětském svazu nedostatkovým 

zbožím, a také vína, zeleniny a dalších plodin. Rozvinutý potravinářský průmysl však 

nedokázal zabránit ekonomickému propadu, který následoval po rozpadu Sovětského 

svazu. Gruzie byla velmi úzce ekonomicky spjata s ostatními svazovými republikami a 

po rozpadu SSSR se nebyla schopna přeorientovat na světové trhy (Šmíd, 2006).  

Ekonomická situace v Gruzii devadesátých let byla kritická. Ztráta jednotného 

trhu s bývalými státy SSSR, ztráta investic a vnitrostátní konflikty vedly k propadu HDP 

o 80% v letech 1990 až 1994. S ekonomickou krizí vzrostla i šedá ekonomika, která byla 
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v Gruzii nechvalně známá již za komunismu (Post-communist development of the 

Georgian economy, 1997). Z důvodu takového ekonomického propadu začala být Gruzie 

závislá na pomoci mezinárodních organizací jako Mezinárodního měnového fondu a 

Světové obchodní organizace. Kromě mezinárodních organizací jí poskytovaly finanční 

podporu i vlády západních států. V roce 1996 bylo 10% gruzínské HDP tvořeno 

zahraniční asistencí a humanitární pomocí. Tato pomoc měla samozřejmě vliv na 

prozápadní orientaci země (Jones & Kakhishvili, 2013).   

Ekonomický kolaps země v devadesátých letech posloužil Rusku, aby zvětšilo 

svůj vliv na Gruzii. Kvůli nedostatku vlastních zdrojů se ještě více prohloubila závislost 

Gruzie na ruském obilí a energii. Problémem byl také velký počet gruzínských migrantů 

žijících v Rusku. Tito lidé, kteří pracovali v Rusku, často zasílali peníze svým rodinám 

do Gruzie a tyto peníze v devadesátých letech tvořily jednotky procent gruzínského HDP. 

Taková situace zanechávala málo prostoru pro manévrování ohledně zahraniční politiky 

vůči Rusku. Občanská válka, konflikty se separatistickými oblastmi a nefungující 

ekonomika vedla Gruzii do náruče Ruska a jejího Společenství nezávislých států. Jak sám 

pragmatický politik a tehdejší prezident Eduard Ševardnadze ve svých pamětech 

přiznává, Gruzie byla nucena vstoupit do SNS (Jones & Kakhishvili, 2013). 

V druhé polovině 90. let se situace stabilizovala a ekonomika začala lehce růst, 

přesto bylo členství v SNS zklamáním. Gruzie si slibovala zlepšení vztahů s Ruskem, 

které slíbilo uvalení embarga na separatistické regiony Abcházie a Jižní Osetie. Rusko 

tento slib porušovalo a nejevilo zájem o vyřešení separatistických problémů (MacFarlane, 

1997). 

Gruzínská ekonomická závislost na Rusku korespondovala s ruskou zahraniční 

politikou, kterou formuloval tehdejší místopředseda ruské vlády a tzv. otec ruské 

privatizace Anatolij Čubajs. Tato zahraniční politika propagovala ideu vytvoření tzv. 

liberálního impéria, což by znamenalo ponechání si vlivu na Kavkaze a ve Střední Asii. 

Čubajs tvrdil, že bez politické a ekonomické expanze v rámci SNS si Rusko nemůže 

udržet své postavení a teritoriální integritu (Torbakov, 2003).  

Prvním státem, který se stal pomyslným členem tohoto „impéria“, byla Arménie. 

V roce 2002 uzavřela Arménie s Ruskem sérii smluv tzv. property-for-debt, tedy prodej 

státních podniků22 za umazání dluhů.  Arménie se tedy stala prvním státem totálně 

                                                      
22 Byla prodána například největší arménská továrna na cement, tepelné elektrárny atd. (Danielyan, 

2003). 
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ekonomicky závislým na Rusku. Problémem byla poloha Arménie, která není přímým 

sousedem Ruska, tedy nemůže s Ruskem tvořit jednotný trh. Pokud by i Gruzie byla 

členem tohoto „liberálního impéria“, problém by byl vyřešen. Proto ruské společnosti 

začaly skupovat veškeré podniky, které gruzínská vláda privatizovala. Po Revoluci růží 

tyto snahy o zvýšení ekonomické závislosti ještě více zintenzivnily  (Papava, 2012).  

Revoluce růží znamenala velkou ekonomickou vzpruhu pro Gruzii. Nová vláda 

v čele s prezidentem Saakašvilim se rozhodla podrobit zemi zásadním reformám.  

Saakašvili zkoncentroval exekutivní pravomoci do svých rukou, což mu 

umožňovalo provádět reformy bez protahování. Znovuobnovením centrální moci nad 

Aždárií dosáhl toho, že se zvýšilo vybírání daní. Stabilizací rozpočtu dokázala nová vláda 

vyrovnat staré závazky, včetně zavedení důstojných penzí a platu pro státní zaměstnance 

(Papava, 2006). 

Od roku 2003 začal prudce stoupat hrubý domácí produkt a životní úroveň lidí se 

začala zlepšovat.  

Tabulka č. 3 Růst HDP mezi lety 2003-2009 (The World Bank, nedatováno). 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

3,991 

mld. USD  

5,125 

mld. USD 

6,411 

mld. USD 

7,745 

mld. USD 

10,173 

mld. USD 

12,795 

mld. USD 

10,767 

mld. USD 

 

Otevřeně prozápadní rétorika a snahy o integraci do západních politických a 

bezpečnostních struktur vedly k vyostření vztahů mezi Gruzií a Ruskem, což mělo i 

ekonomické následky ve formě uvalení embarga na gruzínské hospodářské produkty 

v roce 2006. Ruská hygienická inspekce označila gruzínská vína a minerální vody za 

nekvalitní a zakázala jejich dovoz do Ruska. Následoval zákaz veškerých zemědělských 

produktů. Tento krok byl přesto vnímán čistě politicky jako odveta za prozápadní 

směřování (Indans, 2007). 

Ačkoliv embargo na vývoz do Ruska mělo negativní dopady na gruzínské 

hospodářství, podpořilo diverzifikaci jejího vývozu a objevení nových trhů. Export do 

sousedního Ázerbájdžánu se zvýšil z 10% z roku 2005 na 20% v roce 2013, vývoz do 

USA se zvýšil ve stejném časovém období ze 3% na 10%. Vývoz minerálních vod se 

rapidně zvýšil do zemí jako Ukrajina, Kazachstán, Litva či Bělorusko (Schleifer, 2013) 

Válka z roku 2008 znamenala definitivní vystoupení Gruzie z SNS a ukončení 

diplomatických vztahů s Ruskem. Jak Papava poznamenává, ukončení diplomatických 
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vztahů nemusí nutně znamenat, že nebyl zachován žádný ekonomický vztah. Gruzie je 

stále velkým exportérem pracovní síly do Ruska a Rusko je stále jedním z největších 

investorů v Gruzii (Papava, 2012).  

 

4.1.2. Energetická závislost 
 

Podobné potíže jako s ekonomickou závislostí na Rusku po rozpadu Sovětského 

svazu měla Gruzie i s energetikou. Hlavním problémem gruzínského hospodářství je 

nedostatek přírodních zdrojů. V energetické oblasti byla plně závislá na dodávkách 

z Ruska. Klíčovým zájmem Ruska v oblasti byl transport kaspické ropy. Proto se 

vehementně snažilo zabránit vybudování ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan23, který by 

pomohl Evropě v diverzifikaci dodávek energie a vyřadil by Rusko z kontroly kaspických 

dodávek (Šmíd, 2006). Důležitost tohoto spojení, které by vytvořilo alternativní zdroj 

energie pro východoevropské státy, můžeme doložit i tím, že půjčky na výstavbu 

ropovodu v hodnotě 2,8 miliard dolarů poskytla Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

společně s Mezinárodní finanční korporací (Iqbal Zubair & Shah, 2015). 

Pro Gruzii představují ropovody, vedoucí přes její území, velmi důležitý zdroj 

příjmů. Mimo BTC přes Gruzii vedou i dva ruské ropovody, které denně převážejí 

přibližně 200 000 barelů ropy. Přesto ve srovnání s BTC nejsou tak důležité a výnosné 

pro gruzínskou ekonomii (Iqbal Zubair & Shah, 2015). Z geopolitického hlediska byla 

výstavba BTC ropovodu velmi důležitá pro jihokavkazský region, jelikož upevňuje 

spojení Gruzie a Ázerbájdžánu s Evropou, posiluje bezpečnost a nezávislost jejich 

ekonomik. Je to významný faktor v budování opravdové suverenity a nezávislosti, 

zaručující svobodnou volbu pro zahraniční a bezpečnostní strategii a orientaci (Cornell, 

Tsereteli, & Socor, 2005).   

Výstavba BTC ropovodu se negativně projevila na vztazích s Ruskem. Rusko 

nemělo žádný zájem na vybudování ropovodu bez jeho účasti. Jelikož velkou část 

ruských příjmů tvoří export plynu a ropy, přirozeně nestálo o to, aby z kaspických zásob 

energie profitovaly i další státy bez jeho kontroly. Ruští experti přiznávali, že vybudování 

BTC ropovodu narušovalo ruské národní zájmy (Papava, 2005).  Tudíž není 

                                                      
23 Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) je ropovod o délce 1,768 km a vede z Kaspického moře z ázerbájdžánských 

ropných polí přes Tbilisi do tureckého přístavu Ceyhan. Smlouva o výstavbě byla podepsána v listopadu 

1999 a stavba byla dokončena roku 2005.  
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překvapením, že během srpnové války byl ropovod terčem ruských bombardérů a byl 

těžce poškozen (McElroy, 2008).  

 Gruzie se snažila pomalu snižovat závislost na ruském plynu, jelikož ta byla často 

využívána Ruskem jako instrument, kterým v případě potřeby dokázalo vytvářet politický 

nátlak na Gruzii. Ačkoliv nová vláda pod Saakašvilim začala hledat jiné zdroje, 

především z Ázerbájdžánu, stále byla velmi závislá na ruském plynu, který tvořil asi 

třetinu dovozu do Gruzie (Šmíd, 2006). Tato závislost se negativně projevila ve 

vyhrocených vztazích mezi Gruzií a Ruskem v letech před válkou, kdy Gazprom, 

zdvojnásobil cenu plynu pro Gruzii. Gazprom v roce 2007  oznámil, že zvedne cenu pro 

dodávky plynu pro Gruzii ze 110 dolarů za 1000 kubických metrů plynu na 230 dolarů. 

Více než dvojnásobné zdražení bylo označeno za ryze politický akt. Gruzínský ministr 

pro ekonomické reformy Kacha Bendukidze prohlásil: „Nevím zda je tato cena finální, 

ale je jisté, že nejde o tržní cenu, ale o politické rozhodnutí,“ (BBC News, 2006). 

 Srpnová válka ukázala nutnost přeorientovat závislost na jiné země, a tato snaha 

se s odstupem dá považovat za úspěšnou. Dnes už není Gruzie tak závislá na ruské 

energii. V roce 2014 Gruzie importovala šest krát méně elektřiny než za stejné období 

v roce 2006. V letních měsících, kdy jsou gruzínské hydroelektrárny nejvíce aktivní, 

dokonce Gruzie exportuje elektřinu do Ruska. V zimních měsících je však stále závislá 

na Rusku (Kapanadze, 2014). 

 V dovozu plynu a ropy se Gruzie začala více a více orientovat na Ázerbájdžán. 

V roce 2015 tvořil ázerbájdžánský plyn 90% veškerého dovozu plynu do Gruzie. Zbylých 

10% dostávala Gruzie od Ruska v rámci dohody z devadesátých let, jelikož Gruzie slouží 

jako tranzitní země pro Gazprom, který dodává plyn do Armenie24.  Roku 2016 byla 

uzavřena dohoda o navýšení dodávek plynu z Ázerbájdžánu, což gruzínský ministr 

energetiky Kacha Kaladze25 komentoval slovy, že Gruzie již nebude muset kupovat plyn 

od Gazpromu (Tsereteli, 2016). 

 Pokud jde o domácí zásoby, americká společnost Frontera Resources oznámila 

objevení zásob zemního plynu ve východní Gruzii. Jestliže technické a finanční 

podmínky dovolí těžbu těchto zásob, bude to mít velmi pozitivní dopad na gruzínskou 

energetickou nezávislost. Do té doby je nutné se více zaměřit na rozšiřování zařízení na 

                                                      
24 Gazprom se dlouhodobě snažil koupit plynovod, který vede přes gruzínské území, aby nemusel platit 

Gruzii za tranzit, ale nikdy k tomu nedošlo (Tsereteli, 2016). 

25 Bývalá fotbalová hvězda a hráč milánského A.C.  



 49 

výrobu hydro-energie a také vybudovat úložný prostor pro plyn, který by usnadnil Gruzii 

řízení dodávek plynu z Baku v zimních měsících, který je komplikovaný (Tsereteli, 

2016).   

 

4.1.3. Vojenské kapacity a vnitrostátní konflikty 
 
 Vnitrostátní konflikty, které provázejí Gruzii po celou dobu její novodobé 

historie, hrály velmi významnou roli ve formování zahraniční politiky. Po vzniku Gruzie 

se vlády ujala nezkušená vláda s nacionalistickou rétorikou. Tato vláda selhávala 

v přístupu k jiným etnikům v zemi, a dovolila, aby situace vygradovala až v konflikty 

s Jižní Osetií v roce 1991-1992 a s Abcházií 1992-1993 (Cornell, 2001). 

Gruzínská armáda byla tvořena Národní gardou, která měla k profesionalitě velmi 

daleko. Vojáci byli dobrovolníci pestrého složení (bývalí sovětští vojáci gruzínské 

národnosti, milicionáři, obyčejní lidé, ale i kriminálníci) (Darchiashvili, 2009). Dále se 

vytvářely ozbrojené skupiny, loajální k individuálním war-lordům, kteří byli gruzínskou 

vládou tolerováni (Cornell, 2001). Tato neorganizovaná, špatně vycvičená a nedostatečně 

vyzbrojená armáda nedokázala porazit Ruskem podporované separatisty a konflikty 

skončily ztrátou kontroly nad Abcházií a Jižní Osetií. Rusko se začalo angažovat v roli 

nestranného mediátora, což mu umožnilo udržovat v regionu své  mírotvorné jednotky, 

díky čemuž mohlo mít na separatistické regiony neustálý vliv a kontrolu nad nimi 

(Cornell, 2001).  

Prezident Gamsachurdia byl svržen opozicí a na jeho místo byl dosazen Eduard 

Ševardnadze. Tato výměna vyvolala občanskou válku mezi přívrženci prezidenta 

Gamsachurdii a vládou. Válkou oslabený stát se musel vypořádat s rebely, kteří obsadili 

přístav Poti i město Samtredi, které leží blízko druhého největšího gruzínského města 

Kutaisi. Ruský postoj dával najevo, že dokud Gruzie nevstoupí do Společenství 

nezávislých států a neakceptuje ruské vojáky v zemi, problémy se nevyřeší. Zviadisté byli 

blízko Kutaisi a v plánu bylo ovládnutí hlavního města Tbilisi. Ševardnadze byl nucen 

ruské ultimátum akceptovat, nechtěl riskovat totální dezintegraci Gruzie. Rusko nabídlo 

vojenskou asistenci a v říjnu a listopadu 1993 vyhnalo Zviadisty z dobytých měst. Sám 

Zviad Gamsachurdia záhadně zemřel na západě Gruzie na konci roku 1993. Mnoho 

zdrojů se shoduje na sebevraždě, což ale není dokázané (Cornell, 2001). 

Vstup do SNS byl velmi nelibě přijat gruzínským obyvatelstvem a i sám Eduard 

Ševardnadze později přiznal, že to byl krok, ke kterému byl donucen situací. Přesto je 
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nutné přiznat, že pokud by Rusko nezasáhlo, aby stabilizovalo situaci, nejspíš by ke 

zklidnění nedošlo. Na druhou stranu pro Rusko to byla velmi výhodná situace a šance, 

jak si udržet vliv v regionu (MacFarlane, 1997).  

S příchodem Ševardnadzeho se situace v Gruzii uklidnila a konflikty byly 

označené za „zmražené“, jelikož se řešení nikam neposouvalo, ale ani se aktivně 

nebojovalo. V rámci SNS se Gruzii podařilo prosadit zavedení ekonomické blokády na 

Abcházii, kterou podporovalo i Rusko, které vzhledem ke své válce s Čečenskem 

nechtělo podporovat separatistické tendence. S nástupem Vladimíra Putina začalo Rusko 

blokádu porušovat a Abcházii finančně podporovat (Tsereteli, 2013).  

Neefektivnost SNS byla pro Ševardnadzeho zklamáním, a proto se rozhodl pro 

sbližování se Spojenými státy a NATO. Ševardnadze deklaroval novým cílem země 

vstoupit do NATO a byl přijat výcvikový program „Train and Equip“ pro gruzínskou 

armádu sponzorovaný americkou vládou. Snahy o vstup do NATO se vystupňovaly 

s příchodem nové  vlády v čele se Saakašvilim, a to se projevilo i na vojenských 

kapacitách Gruzie (Dyčka & Faus, 2016). 

Saakašvili zdůrazňoval, že posílení bezpečnosti, včetně modernizace armády, je 

politická priorita nové vlády. S restrukturalizací armády pomáhali američtí a britští 

experti a po návratu ze státní návštěvy Spojených států Saakašvili ohlásil, že Američané 

budou nadále poskytovat nejenom materiální a technickou pomoc, ale také plně vytrénují 

brigádu složenou z 5000 vojáků podle NATO standardů. S reorganizací se rozpočet na 

obranu zdesetinásobil oproti rozpočtu Ševardnadzeho vlády (Darchiashvili D. , 2005). 

Výdaje na obranu začaly rapidně růst. To dokládá, že Gruzie myslela 

zmodernizování armády vážně.  Gruzínské ozbrojené síly se více a více účastnily 

výcvikových programů v zahraničí a Tbilisi se snažilo velmi aktivně podílet na 

vojenských misích po boku NATO a USA (Dyčka & Faus, 2016).  

 

Tabulka č. 4 Zbrojní výdaje Gruzie mezi lety 2000 a 2009 (Dyčka & Faus, 2016). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

18,8 

mil. 

USD 

23,8 

mil. 

USD 

34,0 

mil. 

USD 

42,6 

mil. 

USD 

70,4 

mil. 

USD 

214 

mil. 

USD 

404 

mil. 

USD  

932 

mil. 

USD 

1090 

mil. 

USD 

604 

mil. 

USD 
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Problémem gruzínské armády byl nedostatečný výcvik a vybavení k obraně 

vlastního území. Probíhající tréninky byly určené k zapojování do zahraničních misí. 

Američané cvičili a financovali gruzínskou armádu skrz program GTEP (Georgian 

Training and Equip Program) a poté skrz GSSOP (Georgian Sustainment and Stability 

Operations Program). Součástí programu byla účast gruzínského praporu v operaci Irácká 

svoboda. Od roku 2005 do roku 2008 se finančně podíleli na výcviku a vybavení tří pěších 

brigád, které by rotovaly v Iráku. Hlavní silou gruzínské armády byly tedy čtyři brigády, 

které byly trénovány na protiteroristické operace. Na teritoriální obranu neměly potřebný 

výcvik ani zkušenosti (Kufčák, 2011). 

Válka roku 2008 ukázala, že Gruzie i přes velké reformy, není schopná být 

vojensky nezávislá a svoji bezpečnost si není schopna zajistit sama. I proto jejím hlavním 

cílem zůstává vstup do NATO a zajištění své obrany v rámci Aliance. Přesto je znát 

obrovský progres oproti vojenským kapacitám Gruzie z devadesátých let, kdy byla 

odkázána na ruské intervence.  

   

4.2. Ideové faktory 
 

Identita elit a národa může hrát velkou roli při vytváření zahraniční a bezpečnostní 

politiky, zvlášť v případě Gruzie. Tato kapitola bude zkoumat faktory, které zformovaly 

gruzínskou identitu a její vidění sama sebe a vnímání Ruska.  

 

4.2.1. Národní identita a smýšlení elit  

 
Prozápadnost gruzínské zahraniční politiky není vždy nutně založena na 

pragmatických důvodech. Spíše to vypadá, že odhodlanost vstoupit do EU a NATO je 

z velké části věcí identity. Abychom pochopili charakter gruzínské zahraniční politiky, 

musíme vzít v potaz faktory jako jsou identita národa a smýšlení elit. 

 Při inauguraci prezidenta Micheila Saakašviliho vlála vedle gruzínské vlajky 

vlajka Evropské unie. Saakašvili její přítomnost komentoval slovy: „ vlajka (myšleno 

vlajka EU) je také vlajkou Gruzie, dokud ztělesňuje naši civilizaci, naši kulturu, podstatu 

naší historie a perspektivy a naši vizi budoucnosti Gruzie… Gruzie není jen evropská 

země, je jedna z nejstarších evropských zemí…“, (Muller, 2011).  

 Gruzínský stát přijal křesťanství v roce 337 n.l., křesťanská tradice formovala 

národní identitu Gruzie. Jelikož byla Gruzie obklopena muslimskými národy, gruzínská 

pravoslavná církev a elity se považovaly za první linii křesťanského Západu, kde se 
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křesťanství střetává s islámem. Gruzínské evropanství je tedy spjato s křesťanstvím a 

Evropa hrála vždy roli v gruzínské zahraniční orientaci (Jones S. , 2003).  

 Gruzínský nacionalismus se začal formovat v polovině 19. století díky studentům, 

kteří studovali v Rusku a přivezli zpátky evropské ideje. Pozdější generace studentů, 

zvaných cispherkantselebi26, studovaly již přímo v západní Evropě a prosazovaly návrat 

Gruzie do evropského prostoru (Beacháin & Coene, 2014). 

 Do bolševické revoluce bylo Rusko vnímáno jako spojení s Evropou. Po vítězství 

bolševiků v Rusku vznikla nezávislá Gruzie. Gruzie vedená sociálními demokraty začala 

vidět komunistické Rusko jako protiklad Evropy, jako asijský stát s mongolskými 

kolektivistickými tradicemi. Proto si tato nově vzniklá země přála být součástí moderní 

Evropy, kterou si spojovala s demokracií, soukromým vlastnictvím a právním státem 

(Jones S. , 2003). Pozdější invaze Rudé armády tedy byla vnímána velmi negativně a 

potlačovala gruzínské evropanství. Postupem času se však sovětská nadvláda stala 

respektovanou a ekonomický vzestup napomohl k jejímu pozitivnímu vnímání. 

Gruzínský původ Josifa Stalina a Lavrentije Beriji byl brán jako záruka privilegovanosti 

gruzínského národa. Kritika Stalina a odstranění Beriji v rámci destalinizace vedené 

Nikitou Chruščovem bylo opět vnímáno jako ruská snaha zlikvidovat postavení Gruzie. 

Gruzie se však nikdy dostatečně neidentifikovala se sovětskou ideou, nikdy neztratila 

národní identitu, zachovala si vlastní jazyk i písmo a veškeré snahy o rusifikaci byly velmi 

ostře odmítány (Cornell, 2001).  

 Po rozpadu SSSR se Gruzie chtěla distancovat od všeho sovětského a ruského, 

proto zpočátku odmítala vstoupit do SNS, které bylo vnímáno jako další instrument 

Ruska, jak si udržet v regionu vliv. Politické elity se raději snažily navázat přímé spojení 

se Západem. Nově vzniklý gruzínský stát měl v čele nezkušené politiky, kteří nedokázali 

vytvořit silnou zahraniční a bezpečnostní politiku směrem k Západu. Alexander Rondeli 

popsal tuto zahraniční politiku jako strategický idealismus. Tedy zahraniční politika 

utvářená na základě kulturních paradigmat jako je náboženství, evropanství atd. Nové 

gruzínské elity byly politicky nezkušené a populistické. Ostrá protiruská a pankavkazská 

rétorika způsobila, že Gamsachurdia nebyl úspěšný a byl nahrazen Eduardem 

Ševardnadzem, který jako zkušený politik a diplomat ukázal větší porozumění 

geopolitické situaci a normalizoval vztahy se sousedy. Přesto Gruzie stále udržovala 

prozápadně orientovanou zahraniční politiku (Rondeli, 2001). 

                                                      
26 Cisferkantsi znamená v překladu modrý roh (ze kterého se pije víno). 
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 „Jsem Gruzíncem, a tudíž jsem Evropanem“ tyto slova pronesl pozdější premiér 

Zurab Žvanija před Radou Evropy v roce 1999, a tím vyjádřil gruzínskou snahu o 

integraci s Evropou a vstup do EU (Georgian Journal, 2013). Tímto prohlášením 

artikuloval zahraniční politiku Gruzie po Revoluci růží. Gruzínští představitelé 

zformulovali základní národní hodnoty a zájmy do Národní bezpečnostní strategie z roku 

2005, která popisuje Gruzii jako integrální součást evropské politické, ekonomické a 

kulturní sféry, jejíž základní národní hodnoty mají kořeny v evropských hodnotách a 

tradicích. Tudíž cíl integrovat se do evropského politického, ekonomického a 

bezpečnostního systému je zároveň návratem Gruzie k evropské tradici (Kakachia, 2013). 

Revoluce růží, kterou vedli mladí politici, kteří získali vzdělání na Západě, znamenala 

kulturní revoluci, která měla posunout post-sovětskou společnost do společnosti 

evropské. Saakašvili v roce 2007 pronesl na půdě OSN projev: „Toto není nová cesta pro 

Gruzii, ale spíše návratem do našeho evropského domova a k našemu evropskému 

poslání, které je hluboce zakotveno v naší národní identitě a historii,“ (Civil Georgia, 

2007).  

 Srpnová válka a ruské uznání suverenity pro Abcházii a Jižní Osetii prohloubilo 

apatii k Rusku a jeho vliv jako narušování gruzínské snahy o integraci se Západem. 

Parlamentní volby roku 2012 a o rok později volby prezidentské znamenaly tranzici moci, 

kdy Saakašvili a jeho Sjednocené národní hnutí prohráli volby a byli nahrazeni Bidzinou 

Ivanišvilim a jeho Gruzínským snem. Nová vláda se rozhodla normalizovat vztahy 

s Ruskem, ale zároveň zachovat euro-atlantickou integraci jako hlavní cíl zahraniční 

politiky. Podepsáním asociační dohody s Evropskou unií v roce 2014 se Gruzie přiblížila 

svému cíli a její představitelé opět zdůrazňovali gruzínské evropanství. Premiér Irakli 

Garibašvili komentoval asociační dohodu jako historickou šanci pro návrat Gruzie do 

jejího přirozeného prostředí, do Evropy. Prezident Margvelašvili v podobném duchu 

pronesl: „jako jednotlivec je Gruzínec Evropanem z hlediska sebeuvědomění a nedílnou 

součástí západní civilizace z hlediska povahy,“ (Kakachia & Minesashvili, 2015).  

 

4.2.2. Historické vnímání Ruska 

 
 Geografická poloha Gruzie, která je vklíněna mezi Černým mořem, Ruskem a 

Tureckem, dává státu velkou strategickou důležitost. Historicky, politicky i kulturně byla 

Gruzie vázána na Evropu. Skrz křesťanství, kulturní hodnoty i společnost se sama vždy 

identifikovala jako součást evropské civilizace. Gruzie musela vždy o své přežití bojovat, 
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jelikož byla obklopená nepřátelskými a mocnějšími národy. Proto často musela tvořit 

aliance s nepřáteli svých nepřátel. Pád Cařihradu a Byzantské říše způsobil, že křesťanská 

Gruzie byla odstřižená od Evropy, což způsobilo ekonomický a politický útlum země. 

Čas od času se gruzínští králové snažili získat spojence v Evropě, aby odolali tlaku Persie 

a Osmanské říše (Kakachia, 2013). Často tyto snahy končily velkým zklamáním a 

hořkostí. Například v roce 1240 byla vyslána mise k papeži Řehoři IX., která žádala 

pomoc proti Mongolům. Výpravě se dostalo odpovědi, že vztah s Mongoly je důležitější 

a Gruzie se musí nájezdníkům podrobit. V roce 1492 poslal gruzínský král delegaci ke 

královně Isabele Španělské s nabídkou přijetí katolické víry výměnou za pomoc proti 

muslimským Turkům. Odpovědí jim bylo, že obchod s Turky je důležitější. V roce 1715 

král Vakhtang VI. vyslal misi na francouzský dvůr pro pomoc proti Persii, ale opět byla 

dána přednost obchodním zájmům před ochranou křesťanského státu (Rayfield, 2009). 

Proto bylo logické, že se gruzínští králové začali upínat na svého severního souseda, který 

jim byl nábožensky blízký. Spojenecký vztah byl navázán podepsáním Georgijevského 

traktátu, čímž se východo-gruzínské království zavázalo býti vazalem Ruského impéria 

výměnou za ochranu před Persií a Osmany. Rusko svůj slib nedodrželo a nechalo perská 

vojska vyplenit hlavní město Tbilisi (Souleimanov & Hoch, 2012). Car Alexandr I. 

dokonce podepsal anexi gruzínského území a udělal z ní pouhou gubernii, čímž porušil 

Georgijevský traktát. 

 Přestože ruská anexe poskytla Gruzíncům dlouhodobější mír, ochranu a 

prosperitu, je tento akt vnímán jako veliká tragédie gruzínských dějin. Ruská vláda 

zmírnila staletí trvající obavy gruzínského obyvatelstva z islámského vlivu. Pro Gruzínce 

tedy jediná cesta na Západ vedla přes Rusko. Mnoho gruzínských vzdělanců a studentů 

tedy cestovalo do ruských měst, aby se dostalo blíže k evropské kultuře a vzdělanosti. 

Rusko nefungovalo pouze jako pozitivní prostředník mezi Gruzií a Evropou, ale také 

mělo svou negativní roli. Omezovalo přímý vliv Evropy na Gruzii. Přesto se Gruzii 

podařilo uchovat kulturní, politické a duchovní spojení s Evropou.  (Kakachia, 2013). 

 Po bolševické revoluci přestalo být Rusko vnímáno jako spojení s Evropou a zdroj 

vzdělání a osvěty. Gruzínští sociální demokraté (menševici) už neviděli Rusko jako 

součást Evropy, a proto se rozhodli integrovat se přímo do evropských politických 

struktur. V této době začíná být Rusko vnímáno jako protiklad Evropy. Tento pocit byl 

umocněn násilnou integrací do Sovětského svazu. Tento akt byl vnímán jako bariéra, 
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která bude vést k izolaci Gruzie od Evropy, která odmítala komunismus jako orientální 

zpátečnictví27 (Kakachia & Minesashvili, 2015). 

 V SSSR se Gruzie těšila dobrému postavení a často měla lepší podmínky než 

ostatní státy ve Svazu (Slider, 1991). Přesto si Gruzínci pamatují demonstrace a revolty 

proti Sovětskému svazu kvůli zachování svých tradic, které často končily krveprolitím 

(1924, 1956, 1989). Po rozpadu Sovětského svazu anti-ruské nálady přiživoval 

Gamsachurdia, který se svou proti-ruskou rétorikou snažil získat sympatie Západu. Jeho 

nástupce Ševardnadze byl spíše pragmatický, a proto byl často označován za pro-ruského 

politika. Jeho kroky jako vstup do SNS, tolerance ruských základen a mírotvorných 

jednotek v zemi tyto pocity umocňovaly (Jones S. , 2003). 

 Poté, co se situace v zemi zklidnila, Gruzie se opět začala poohlížet na Západ. 

Motivaci integrovat se se západními státy zvyšovala ruská neschopnost či nechuť pomoci 

v řešení problémů spojených se separatistickými regiony (Kakachia & Minesashvili, 

2015). 

 Revoluce růží a nová vláda v čele se Saakašvilim, která byla otevřeně prozápadní, 

zvýšila nevraživost mezi představiteli Gruzie a Ruska. Slovní přestřelky přerostly 

v činy28 a situace se vyhrotila až v ozbrojený konflikt.   

 To vše zapadá do konstrukce obrazu Ruska jako zlé mocnosti, pro kterou je 

existence svrchované a jednotné Gruzie, nepřijatelná. Nahrávají tomu i mnohá vyjádření 

ruských představitelů29, kteří odmítají gruzínské sbližování se Západem, jako narušování 

ruských národních zájmů. V důsledku toho je ruský vliv na Gruzii vnímán jako bariéra 

pro vytouženou integraci se Západem (Kakachia & Minesashvili, 2015).  

 Od srpnové války mají Rusko a Gruzie přerušené diplomatické styky. S novou 

gruzínskou vládou se vztah těchto dvou zemí přeci jen trochu zlepšil. Gruzie ustanovila 

zvláštního představitele pro vztahy s Ruskem, kterým byl jmenován Zurab Abašidze, 

                                                      
27 Ačkoliv integrace Gruzie do SSSR byla zorganizována Gruzínci Josifem Stalinem a Sergem 

Ordžonikidzem. 

28 V Tbilisi byli zatčeni 4 ruští důstojníci a obviněni ze špionáže (Mainville, 2006). Ruská vláda uvalila 

embargo na dovoz gruzínských surovin. Gruzie vetovala vstup Ruska do WTO (Světové obchodní 

organizace). Ruská státní společnost Gazprom zdvojnásobila cenu plynu pro Gruzii (Indans, 2007). 

29 Během pětidenní války ruský prezident Medvěděv prohlásil, že Rusko bude mít vždy zájmy na Kavkaze 

a dodal: „my jsme nikdy nebyli pouze pasivní pozorovatelé v tomto regionu a nikdy nebudeme,“ (Nichol, 

2009). 
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bývalý velvyslanec v Rusku. Toto mírné zlepšení vztahů přineslo znovuotevření ruského 

trhu pro gruzínský export. Bilaterální rozhovory Abašidzeho s ruským protějškem 

Grigorijem Karasinem byly jediným formálním kontaktem mezi Ruskem a Gruzií. Pro 

plné obnovení diplomatických vztahů deklarovala Gruzie požadavek o stažení ruských 

vojsk z Abcházie a Jižní Osetie a zrušení ruských ambasád na těchto územích. Ruská 

strana reagovala, že nebude s Gruzií jednat ohledně statusu Abcházie a Jižní Osetie, a 

Tbilisi by mělo akceptovat status quo (Huseynov, 2015). 

  Rusko je vnímáno jako nástupce Sovětského svazu a jsou mu přisuzovány 

imperialistické ambice. Ruskem často proklamovaná sféra vlivu v kavkazském regionu 

je Gruzií vnímána jako hrozba. Severní soused pro Gruzii není představitelem Evropy ani 

atraktivním socio-ekonomickým modelem hodným následování. Gruzínské elity proto 

neuvažují o jiné alternativě než o spolupráci se Západem, jelikož jen ten dokáže zajistit 

ekonomické a bezpečnostní podmínky, které Gruzie potřebuje, a po kterých touží 

(Kakachia & Minesashvili, 2015).  

 Kakačia a Minesašvili ve svém článku představují rozhovory s gruzínskými 

diplomaty či členy parlamentu. „Existuje hodnotový konflikt mezi Západem a Ruskem a 

my říkáme, že jsme Evropané, tudíž i my máme hodnotový konflikt s Ruskem,“ pronesl 

jeden člen parlamentu. „Partnerství s nedemokratickou zkorumpovanou zemí, která 

nesdílí moderní hodnoty by byla pohromou pro malou zemi,“ dodal. Jiný politický 

představitel uvádí: „ Pokud by Rusko vidělo samo sebe jako součást evropské rodiny, náš 

návrat do Evropy by byl mnohem jednodušší. Ale Rusko se snaží vytvořit si svůj vlastní 

prostor,“ (Kakachia & Minesashvili, 2015).  Z těchto rozhovorů můžeme pozorovat, že 

vnímání Ruska není formováno negativním vztahem k ruskému národu, ale k politice 

praktikované elitami tohoto státu. Proto je Gruzínci negativně vnímána možnost 

bandwagoningu s Ruskem a raději volí složitější integraci se Západem. 

 

  

 

4.3. Balancování nebo bandwagoning? 
 
 Po analýze materiálních a ideových faktorů můžeme konstatovat, že identita 

gruzínského národa a percepce Ruska jako národní hrozby převážila před materiální 

stránkou a Gruzie si vybrala nebezpečnější cestu balancování. Po celou dobu své 

novodobé nezávislosti vnímala Gruzie svého severního souseda jako existenční 
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nebezpeční. V důsledku asymetrie síly a velikosti si však Gruzie nemohla dovolit Rusko 

ignorovat. Ekonomicky a energeticky byla Gruzie naprosto závislá na ruském importu. 

Neorganizovanost a špatná vybavenost gruzínské armády vyústila ve ztrátu 20% 

gruzínského území a nestabilní politická situace přerostla v občanskou válku. Za těchto 

podmínek si Gruzie nemohla dovolit balancovat ruský vliv a musela zvolit strategii 

bandwagoningu. Vstupem do Ruskem řízené organizace SNS dosáhla Gruzie stabilizace 

vnitropolitických a ekonomických poměrů. Hlavní motivací však bylo navrácení 

ztracených území s nadějí, že urovnání vztahů s Ruskem pomůže vyřešit separatistické 

problémy, ze kterých bylo Rusko viněno. Takový vývoj nenastal a představitelé Gruzie 

se rozhodli, že vyzkouší strategii balancování a vyvinou snahy o integraci do struktur 

NATO. 

 Takové rozhodnutí není plně pragmaticky a racionálně obhajitelné. Zvolením 

euro-atlantické integrace si Gruzie velmi poškodila své vztahy s Ruskem. Ekonomická a 

bezpečnostní podpora, kterou Gruzie od Západu začala dostáva, se těžko mohla vyrovnat 

rozsahu hrozby, kterou může vyvinout Rusko. To se potvrdilo i v roce 2008 v srpnové 

válce, která mohla sloužit jako lekce pro gruzínské představitele, přesto se tak nestalo 

(Nodia, 2013).  

 Gruzie se cestou ekonomických, politických a vojenských reforem začala stále víc 

blížit evropským standardům a ačkoliv to stálo mnoho úsilí a investic Západu, dokázala 

se zprostit ekonomické a energetické závislosti na Rusku.  

 Usmíření se s Ruskem by bylo racionální i z pohledu vládnoucích představitelů. 

Například, pokud by Gruzie měla korektní vztahy s Ruskem, Micheil Saakašvili, který 

měl autokratické sklony, mohl začít ignorovat názor Západu a zůstat u vlády po vzoru 

Vladimíra Putina. Přesto se rozhodl zachovat demokraticky a výsledek voleb respektoval 

(Nodia, 2013). 

 Zdánlivě iracionální chování můžeme vysvětlit identitou gruzínských elit i 

národa, který sebe považuje za národ evropský a tedy za integrální součást Západu, a také 

vnímáním Ruska, které jakožto nedemokratická země není lákavá a její sociální řád je 

neslučitelný s gruzínským. Evropa je vnímána jako záruka demokratického vývoje a 

ekonomického blahobytu. Ačkoliv se silná europeizace týká hlavně identity elit, pomalu 

přechází i na samotné obyvatelstvo. Výše provedená analýza potvrzuje značný vliv 

identity a percepce na utváření zahraniční a bezpečnostní politiky. V kulturním kontextu 

se gruzínská iracionalita stává volbou vysvětlitelnou. 
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Závěr 
 

Pro všechny živé organismy platí, že mají pud sebezáchovy a hledají možnosti, 

jak přežít. To samé můžeme aplikovat i na státy. Malé státy si musí zajistit bezpečí 

v prostředí, které je pro ně přirozeně nebezpečné. Stejně jako menší zvířata, která jsou 

ohrožována silnějšími predátory, malé státy musí přijmout takovou bezpečnostní politiku, 

pomocí které se z nich nestanou bezbranné oběti (Chikovani, 2010). 

Uvedené strategie (aliance, neutralita, kolektivní bezpečnost) jsou závislé na 

fungování mezinárodních režimů. Kolektivní bezpečnost vyžaduje uspořádaný 

mezinárodní systém. Organizovaný mezinárodní systém s fungující kolektivní 

bezpečností je ideální pro malé státy, jelikož jim zaručuje značnou suverenitu a ochranu 

před vůlí mocných. Aliance a neutralita mohou fungovat v málo organizovaném 

mezinárodním systému a mocenská rovnováha tedy nemusí být stabilní (Druláková & 

Drulák, 2011). 

Cílem této diplomové práce je analyzovat bezpečnostní strategii Gruzie, jakožto 

státu, který se rozhodoval, zda naváže spojenectví s Ruskou federací nebo se pokusí 

integrovat do euro-atlantických organizací a stane se členem NATO a Evropské Unie. 

Faktory, které ovlivňovaly toto rozhodnutí jsem zkoumal neorealistickou a 

konstruktivistickou teorií.  

Neorealisticky přístup zdůrazňuje racionální chování státních představitelů, 

pokud jde o výběr strategie. Přežití je hlavní prioritou, a proto stát vždy vybere takovou 

bezpečnostní strategii, která sníží riziko na minimum. Neorealistická teorie, na rozdíl od 

realismu, uznává vliv vnitrostátních materiálních faktorů, které mohou na rozhodování 

mít vliv. Ve své práci jsem pro analýzu vybral ekonomickou a energetickou závislost 

země, vojenské kapacity a vliv vnitrostátních konfliktů. Z této analýzy jsem zjistil, že 

Gruzie byla na počátku své existence na pokraji zhroucení a jediná cesta, jak stabilizovat 

situaci a vyřešit vnitrostátní konflikty, byla ustoupit ruskému tlaku a vstoupit do 

Společenství nezávislých států. Toto bylo jedinou možností, jak přimět Rusko, aby 

přestalo podporovat separatistické oblasti v zemi a napomohlo ukončit občanskou válku. 

Po stabilizaci situace se však Gruzie rozhodla navázat vztahy i se Západem, čímž narušila 

své lepšící se vztahy s Ruskem.  

Tento zdánlivě nelogický krok vysvětluje konstruktivistická teorie. Analýzou 

ideových faktorů, jako je identita elit a národa a vnímání Ruska, jsem zjistil, že 

prozápadní cítění gruzínských elit a národa je zakořeněné a percepce Ruska je historicky 
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natolik negativní, že gruzínští představitelé raději zvolili nebezpečnější variantu, začali 

navazovat vztahy se Západem a veřejně deklarovali cíl vstoupit do Severoatlantické 

aliance. 

Pro Gruzii je lákavé vstoupit do Severoatlantické aliance, a tím se připojit ke 

kolektivní bezpečnosti této organizace. Velmi užitečnou funkcí organizace je schopnost 

odstrašení případného agresora. Riskovat rozpoutání konfliktu se všemi členskými státy 

NATO odradí i ty největší státy od případné agrese. Proto je členství v NATO cílem 

mnoha malých států, které se cítí být ohrožené sousedy. Hrozí ale, že snahy o integraci 

do struktur NATO vyvolají negativní reakce ze stran nepřátelské mocnosti, která se bude 

cítit ohrožena, což může vést k rozpoutání konfliktu mezi těmito státy (Chikovani, 2010). 

Takový průběh ukázala i gruzínská snaha o integraci do NATO, která, přes dílčí 

úspěchy, stále není úspěšná a vedla k vyhrocení konfliktu s Ruskem.  

Silný vliv identity dokazuje i fakt, že pro-západní orientace země se nezměnila 

ani poté, co Západ Gruzii významněji nepodpořil během konfliktu s Ruskem. Přesto 

Saakašviliho vláda i lídři opozičního a později vládního Gruzínského snu zůstali věrní 

zahraniční politice snažící se o integraci se Západem.  

 Na základě provedené analýzy lze potvrdit moji hypotézu, že ne všechny státy se 

při výběru své zahraniční politiky chovají racionálně, což dokazuje i zkoumaný případ 

Gruzie. K pochopení jejího iracionálního chování je nutné vzít v potaz ideové faktory, 

které takovéto chování racionalizují skrz identitu národa, identitu elit a percepci.  
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Summary 
  

This master`s thesis focuses on small states security strategies. Its theoretical 

part defines small states and explains how they create their foreign and security policies. 

There are three main theoretical approaches that deal with security strategies of small 

states. Its (neo)realism, (neo)liberalism and constructivism.  

 A small state has a choice of three possible strategies. Either they choose a 

strategy of neutrality, alliance or rely on collective security. A security dilemma occurs 

when a small state by choosing one of the strategies loses one of the three important 

attributes – influence, security or autonomy. Only great powers have enough capacity 

to retain all three attributes. If the state decides for an alliance strategy, it has two 

choices. It can bandwagon with threatening great power or balance against it. Primary 

conclusion is that most small states will likely bandwagon than risk its security with 

balancing. Theses aims to explain the security policy behaviour of small states that 

rather balance and risk than bandwagon.  

Studied case is Georgia, its security strategy and its progress in implementation. 

Georgia has tried to secure its security through two international alliances. Soon after 

gaining the independence, Georgia went through armed conflicts with separatist regions 

and then the civil war. Heavy economic and energetic dependence on Russia caused that 

Georgia decided to join the Commonwealth of Independent States, organization led by 

Russia. After restoration of stability Georgia started to create connections to the West 

and in 2002 expressed its ambition to join the North Atlantic Treaty Organization. Such 

decision teased Russia, that considers Caucasian region as its natural field of influence 

and didn’t wanted NATO bases so close its territory. This tense relationship between 

Georgia and Russia escalate to the war in August 2008. 

Georgia`s puzzling decision of its security policy is analysed through material 

factors such as the country`s economic and energy dependence on Russia, as well as 

military capabilities. Furthermore, there are also ideological factors that are of no less 

importance in this case. Ideological factors include the identity of the elites, nation and 

the perception of Russia.  

By analysing ideological factors I have found out that the pro-Western feelings 

of the Georgian elites and nation are so strong and rooted and Russia`s perception is 
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historically so negative that Georgian leaders preferred to choose a more dangerous 

option and establish relations with the West.  
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