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Abstrakt 

Diplomová práce Systémový separatismus v Čečenské republice se zabývá vztahy mezi 

Čečenskou republikou a Ruskou federaci. Analyzuje také současnou míru nezávislostí 

Čečenska na Rusku a porovnává aktuální stav s obdobím Rusko-čečenských válek a 

meziválečným obdobím de facto nezávislosti. Celkem pět kapitol podrobně rozebírá politické, 

ekonomické, osobní a vojensko-bezpečnostní nuance vztahu mezi oběma subjekty. To celé je 

doplněno o historické souvislosti, které jsou klíčové pro pochopení vývoje Čečenska od 

rozpadu Sovětského svazu. Celá práce je průběžně doplňována analýzou budoucího vývoje 

republiky podle témat jednotlivých kapitol.  

Abstract  

 Systemic separatism of Chechen Republic is a thesis dedicated to a relationship between 

Chechen republic and Russian Federation.  This thesis is analyzing how far independence of 

Chechnya on Russia currently reaches, while also comparing the current state of Chechen 

affairs to what it was during Russian-Chechen conflict and the period of Chechen, de facto, 

independence in between those wars.  Four chapters of this thesis analyze Russo-Chechen 

relationship from five different points of view – political, economic,   personal and military-

security. These is also a fifth chapter dedicated solely to historical context, which is a key to 

understanding development of Chechen Republic since the fall of the Soviet Union.  

Throughout all chapters an in-depth analysis of possible future development of  republic may 

be found.
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Úvod  

 Diplomová práce Systémový separatismus Čečenské republiky se věnuje vývoji Rusko-

čečenských vztahů od konce aktivní fáze druhé Rusko-čečenské války. Práce navazuje na 

články docenta a politologa Sergeje Markedonová, který se specializuje na region Kavkazu. 

Samotný termín „Systémový separatismus“ byl poprvé zmíněn právě Markedonovem a 

používá se exkluzivně při definování vztahů mezi Grozným a Moskvou.  

 Pro zvolení tématu existuje hned několik důvodů, kromě hlubokého zájmu autora o 

poválečný vývoj Čečenské republiky, jde především o rozvinutí samotného pojmu 

„Systémový separatismus“. Od svého zavedení v roce 2007 se tento pojem objevil 

v několika málo publikacích a to výhradně ve spojitosti s Čečenskými elitami a jejích 

poněkud netradičním vztahem ke Kremlu. Tyto práce se ovšem tématu věnovali jen 

okrajově a autoři se nesnažili zkoumat skutečnou míru závislosti Čečenska na Rusku. Tato 

práce na problematiku těchto vztahů nahlíží skrze ekonomické, politické a vojensko-

bezpečnostní faktory. Zároveň vyzdvihuje důležitost osobních kontaktů mezi Vladimirem 

Putinem a Ramzanem Kadyrovem, jejíchž nadstandardně přátelský vztah nemá v současné 

době v politice obdoby.  

Využití dostupných ekonomických dat nabízí zcela nový úhel pohledu jak na aktuální 

vývoj vztahů mezi Kremlem a Grozným, tak i na vývoj Čečenské republiky v následujících 

letech, ať už v rámci Ruské federace, nebo mimo ní.  

Cílem práce tak není jen analyzovat, zda se Čečensko může v horizontu několika málo 

let od Ruska zcela oddělit, ale i zjistit, zdá by mohlo samostatně spolehlivě fungovat. Za 

současných podmínek se plnohodnotná samostatnost Čečenska nejeví jako realizovatelná. 

Táto práce se tuto hypotézu pokusí potvrdit na základě výzkumu ekonomických, 

politických a vojensko-bezpečnostních kritérií.  

Práce se kromě úvodu a závěru skládá z pěti kapitol. V první kapitole jsou definovány 

pojmy, které jsou zásadní pro tuto práci – nezávislost, separatismus a systémový 

separatismus. Ve druhé části je popsán historický vývoj Rusko-čečenských vztahů, což je 

klíčové pro pochopení politického vývoje Čečenska po rozpadu Sovětského svazu. Druha 

kapitola se věnuje ekonomickému vývoji republiky především od konce aktivní fáze války. 
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Jsou zde popsány zvláštností formování republikového rozpočtu a efektivita čerpání dotací. 

To vše je podloženo fakty v podobě přesných, oficiálně dostupných ekonomických údajů.  

Ve druhé podkapitole je představen energetický potenciál regionu. Je zde zhodnocena 

efektivita využívání nerostných zásob a obnovitelných zdrojů energie. Následující část se 

věnuje dalšímu specifiku Čečenska, fondu Akhmat, který zastřešuje samotný Ramzan 

Kadyrov. Přes tento fond prochází značná část finančních prostředků, které směřují 

z Moskvy, proto se bez něj nemohla kapitola obejit. Nakonec jsou zde nastíněny i některé 

možné scénáře budoucího vývoje Čečenské ekonomiky, při čemž jsou zde uvedeny jak 

méně, tak i více perspektivní verze.  

Třetí kapitola je zcela věnovaná osobním vztahům mezi Vladimirem Putinem a 

Ramzanem Kadyrovem. Pochopení veškerých specifik je nutné pro porozumění čtvrté 

kapitoly, která se věnuje politické situace Čečenské republiky. I zde je zmíněn vliv ruského 

prezidenta na místní politiku, a to dokonce s přesahem do sousedních regionů. Další část se 

přímo věnuje vývoji vztahů mezi subjekty od devadesátých let, s důrazem na epochu 

současného Čečenského prezidenta.  

Závěrečná část kapitoly zkoumá propojenost ruské a čečenské zahraniční politiky, 

přičemž je kladen důraz na stále častěji se projevující samočinnost čečenského prezidenta 

v tomto ohledu, především ve vztahu k jiným muslimským zemím.  

Poslední velká kapitola před závěrem je zaměřena na vojensko-bezpečnostní nuance 

republiky. Velký prostor je zde věnován osobním vojskům Kadyrova a nečekané 

restrukturalizaci ozbrojených složek, započatou Vladimirem Putinem v roce 2016. Zmíněny 

jsou také i bataliony, které se rovněž podíleli jak na Rusko-čečenské válce, tak i na 

poválečných operacích, směřovaných proti zbylým radikálům na čečenském území.  

Poslední popisuje zahraniční mise, kterých se čečenské jednotky účastnily, a zkoumá, 

nakolik jsou tato vojska loajální přímo Kadyrovovi a zdá sám Kadyrov ochoten poskytnout 

vojska k dispozici ruskému prezidentovi.  

Rozbor použitých zdrojů a literatury  

Celá práce vychází ze dvou článků Sergeje Markedonova, knihy Emila Aslana 

Souleimanova o Čečenském konfliktu v perspektivě a o strategii vývoje Čečenské republiky do 



4 

 

 

roku 2025. Kromě toho jsou informace čerpány z řady dalších knih, věnujících se Čečenské 

republice z různých úhlů pohledů. Především z politického a ekonomického hlediska. Naprostá 

většina těchto publikací je v Ruštině, jelikož jen málo cizojazyčných publikací se věnuje 

jednotlivým okruhům dostatečně hluboko a objektivně. Zároveň mezi zdroji nejsou uvedeny již 

dříve zmínění publikace, ve kterých je zmíněn pojem Systémový separatismus. Zaprvé nejdou 

tyto publikace dostatečně do hloubky při zkoumání tohoto fenoménu, za druhé cílem autora 

této práce je předložit svůj vlastní úhel pohledu na danou problematiku a nenechat se ovlivnit 

již opublikovanými pracemi.  

Mezi zdroji jsou i odborné publikace a velké množství novinových a on-line článků. 

Opět je drtivá většina z nich ruskojazyčná. Je to nicméně proto, že v Rusku patří Čečenská 

republika a Ramzan Kadyrov k poměrně populárním tématům. Kromě toho jsou tyto články 

velmi věcné a oproti většině západních médii také překvapivě objektivní. Obecně nedostatečná 

objektivita anglojazyčných médii v popisu Ramzana Kadyrova a problematiky Čečenské 

republiky jako celku je také hlavním důvodem podstatně menšího využití oproti zdrojům 

ruskojazyčn
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1. Definice pojmů a historické souvislosti 

Jelikož hlavním cílem této práce je zkoumání současné míry nezávislosti subjektu 

Čečenské republiky, je pro tyto účely vhodné definovat některé pojmy, přímo související se 

zkoumaným tématem. Těmito pojmy jsou nezávislost, separatismus a systémový 

separatismus. Zároveň tato kapitola nastíní historické pozadí vztahu mezi Čečenskou 

republikou, jejími obyvateli a Ruskou federaci s její vládnoucí garniturou. 

1.1. Definice pojmů a jejích dosazení do kontextu 

 Nezávislost státu se z politického hlediska definuje jako politická nezávislost, 

nepodřízenost jinému státnímu subjektu a nezávislost národa, státu či země.1 Přesně o tento 

typ nezávislosti začala v roce 1991 usilovat Čečenská republika, ačkoli některé původní plány 

počítali mimo jiné i se vznikem Vaynakhské, neboli Čečensko-Ingušské republiky. I když tato 

společná iniciativa nakonec skončila neúspěchem, již v listopadu roku 1991 došlo k jednomu 

ze základních kroků směrem k samostatnosti Čečenské republiky – zformování státních 

orgánů vlasti subjektu.2 

Ve výsledku ovšem čečenská samostatnost nebyla nikdy oficiálně uznána žádným ze 

států OSN, ačkoli v řadě států SNS a také například Kataru a Turecku existovala oficiální 

diplomatická zastupitelství subjektu.3 A i přes formální neuznání nezávislosti, byla Čečenská 

vláda schopna samostatně určovat cíle a metody jejích dosažení a svobodně se rozhodovat o 

své politické orientaci, což je jedno z hlavních kritérii nezávislosti.4 

 Separatismus je z politického hlediska vnímán jako snaha o oddělení určité oblasti, 

nebo regionu státu za účelem získání větší autonomie, nebo úplné samostatnosti. Zatímco na 

počátku devadesátých let šlo ze strany Čečenské republiky Ičkerie o snahu o úplné oddělení 

od subjektu Ruské federace, od dob vlády klanu Kadyrových sleduje tato severokavkazská 

republika spíše proruskou linii, ovšem jak je popsáno v následujících kapitolách této práce, se 

značnou mírou autonomie. 

                                                 
1 Dmitrij Ušakov, Толковый словарь Ушакова (Moskva: BŠS, 1935), 178. 
2 Timur Muzayev, ” ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИЧКЕРИЯ. Политический мониторинг. Ежемесячные 

обзоры Октябрь 1997 - сентябрь 1999 г.,“ Meždunarodnyj institut gumanitarno-političeskich issledovanij 1, 

No. 1 (podzim 1999), http://www.igpi.ru/monitoring/1047645476/oct_97/chechen.html (přístup prosinec 2. 

2017). 
3 Gennadij Čarodeev, „Меньше Ичкерии!,“ Izvestija, říjen 31, 2002, https://iz.ru/news/269167 (přístup prosinec 

2, 2017). 
4 Marat Selirovič Šajchullin, Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в Российской 

Федерации (Moskva: Jurlitinform, 2016), 304. 



6 

 

 

Tento specifický typ separatismu byl pojmenován jako „systémový separatismus“ 

v roce 2007 Sergejem Markedonovem, vyhlášeným ruským politologem, specializujícím se na 

kavkazský region.5 Tento pojem se používá výhradně ve vztazích mezi Ruskou federaci a 

Čečenskou republikou. Slovo systémový zde znamená, že tento „separatismus“ je realizován 

striktně v rámci mateřské země, do níž Čečensko de facto patří, tedy Ruska. Formálně tedy 

neusiluje o založení vlastního státu, nicméně se fakticky ani nejedná o území, pod jeho plnou 

kontrolou.6 

Není pochyb, že právě koncept systémového separatismu dnes zajišťuje této 

severokavkazské republice výsadní postavení v rámci Ruska. Umožňuje to především osoba 

Ramzana Achmatoviče Kadyrova, jeho velice nadstandartní vztah se současným Ruským 

prezidentem Vladimirem Vladimirovičem Putinem a v neposlední řadě také komplikovaná 

historie vztahu mezi oběma zúčastněnými subjekty. Nejpodstatnější část kariérně-politického 

vývoje současné čečenské elity probíhala během ozbrojeného Rusko-Čečenského konfliktu 

devadesátých let a Ruskou vládu v čele se současným prezidentem stálo obrovské množství sil, 

ústupků a finančních prostředků, aby skupinu kolem Achmata Kadyrova, a po atentátu na něj i 

jeho syna Ramzana, přesvědčili vybrat alternativní otevřené secesi způsob poválečné 

rekonstrukci Čečenska.7 

1.2. Historický vývoj Čečensko-ruských vztahů 

 Historický vývoj vztahů mezi Čečenci a Ruským impériem, později Sovětským 

svazem a dnes již Ruskou federaci je klíčový pro pochopení specifického vztahu, panujícího 

v dnešní době mezi oběma subjekty. Přesněji se jedná o čtyři přelomové body, počínaje 

nedobrovolným připojením území k Ruskému impériu, až po již výše zmíněnou Rusko-

Čečenskou válku.  

Celá oblast Kavkazu se ocitla v geograficky poměrně nevýhodné pozici mezi Persii 

(oblast dnešního Iránu) a Osmanskou říši (dnešní Turecko) na jihu a Ruskem na severu. 

Například do rusko-turecké války bylo Čečenské území zataženo do konfliktu právě z důvodu 

svého umístění. Jelikož se nacházelo přímo mezi oběma velmocemi, šlo pro obě strany o 

strategicky důležité místo. Pro rusko-čečenské vztahy tohoto období je ale nejpodstatnější ruské 

                                                 
5 Sergey Miroslavovič Markedonov, „Системный сепаратизм на бюрократическом рынке,“ polit.ru (červenec 

20, 2007), http://polit.ru/article/2007/07/20/ramzan/ (přístup prosinec 2, 2017). 
6 Sergey Miroslavovič Markedonov, „История и перспективы чеченского сепаратизма,“ polit.ru (záři 6, 

2007), http://polit.ru/article/2007/09/06/chechnya/ (přístup prosinec 2, 2017). 
7 Sergey Miroslavovič Markedonov, „История и перспективы чеченского сепаратизма,“ polit.ru (záři 6, 

2007), http://polit.ru/article/2007/09/06/chechnya/ (přístup prosinec 2, 2017). 
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dobývání Kavkazu během 19. století. Kavkazská válka proběhla během let 1817 až 1864 a její 

výsledkem bylo násilné připojení celého severokavkazského regionu k Ruskému impériu8.  

Pro Čečensko samotné bylo přímým důsledkem válek a krvavě potlačovaných povstání 

přesídlení značné části obyvatelstva do Turecka. Došlo tak k citelnému poklesu počtu 

původního obyvatelstva v tomto regionu.9 

Další významnou události v čečensko-ruských vztazích se stala obrovská vlna deportací 

Čečenců a Ingušů z Čečensko-ingušské autonomní republiky do oblastí střední Asie a 

Kazachstánu. Odehrála se během první poloviny roku 1944 a podle odhadů se dotkla od 500 až 

do 650 tisíc obyvatel republiky. Některé zdroje navíc uvádí, že během samotné deportace a 

několika následujících let zahynulo až 100 tisíc Čečenců, což byla skoro čtvrtina veškerého 

obyvatelstva republiky v té době.10 Deportace se dotkla i etnických Čečenců, žijících v jiných 

regionech Sovětského svazu. Až 28 tisíc bylo přesídleno z Dagestánu, 2700 z Gruzie a další 

stovky z jiných oblastí SSSR.11 Celá operace byla pojmenovaná „Čečevica“12 a o jejích 

skutečných příčinách není dodnes jasno. Nejčastěji se mluvilo o údajné kolaboraci s nacisty, 

nicméně podle svědectví národního komisaře, zodpovědného v té době za  Čečensko-ingušsko, 

Sultana Albogačieva ke kolaboraci místního mírného obyvatelstva nedocházelo, naopak až 50 

tisíc Čečenců se účastnilo bojů proti silám osy v řadách Rudé armády. Jeho slova následně 

potvrdil Lavrentij Berija během procesu nad nim.13 Pravděpodobně tak šlo jen o preventivní 

krok sovětského vedení vůči historicky nepohodlnému národu, což ostatně zapadá do konceptu 

Stalinských bezdůvodných čistek a obecně charakteristické pro toto období paranoii J. V. 

Stalina a jeho nejbližších spolupracovníků. Návrat do mateřského území byl deportovaným 

obyvatelům povolen až v roce 1957.14  

Zlomovým bodem pro rusko-čečenské vztahy se stal přelom posledního desetiletí 

minulého století. V roce 1990 došlo v rámci perestrojky k přenesení značného množství 

                                                 
8 Vadim Michailovič Muchanov, „Кавказская война 1817—64,“ Bolšaja rossijskaja enciklopedija (2008), 

https://bigenc.ru/military_science/text/2031522 (přístup listopad 26, 2017). 
9 Alexandr Vasiljevič Kudryavcev, „Чеченцы в восстаниях и войнах XVIII-XIX веков,“ Vestnik Evrazii, vyd. 

2, No. 1 (1996), https://cyberleninka.ru/article/v/chechentsy-v-vosstaniyah-i-voynah-hviii-hix-vekov (přístup 

prosinec 2, 2015). 
10„Наказанный народ. Как депортировали чеченцев и ингушей,“ Ria novosti, únor 2, 2008, 

https://ria.ru/spravka/20080222/99840311.html (přístup prosinec 2, 2017). 
11 Javus Zaindijevič Achmadov, E. Ch. Chasmagomadov, История Чечни в XIX-XX веках (Moskva: Puls, 

2005), 845-846. 
12 V překladu z ruštiny čočka 
13 Javus Zaindijevič Achmadov, E. Ch. Chasmagomadov, История Чечни в XIX-XX веках (Moskva: Puls, 

2005), 845-846. 
14 Vladimir Gennadievič Schneider, Советская национальная политика и народы Северного Кавказа в 

1940—1950-е гг (Berlin: Directmedia, 2015), 194 
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pravomocí z Moskvy na jednotlivé republiky a autonomní oblastí. Ovšem v atmosféře 

naprostého politického chaosu se tento proces zcela vymkl kontrole Moskvy a nakonec vyústil 

v osamostatnění pobaltských zemí, Gruzie a zemí, které jsou dnes součásti tzv. Společenství 

nezávislých států (SNS). Všeobecného trendu té doby se chytl i Vrchní sovět Čečensko-

ingušské republiky, který 27 listopadu přijal deklaraci o státní suverenitě Čečensko-ingušské 

republiky a spustil tak proces osamostatnění, který nakonec vyvrcholil Čečenskou de facto 

samostatnosti po první rusko-čečenské válce.15     

I přes to, že se ještě během roku 1991 došlo po oddělení Ingušska k zániku autonomní 

republiky v její dosavadní podobě, pokračovalo nyní již pouze Čečensko ve své cestě 

k osamostatnění. Mnohými Čečenci byla tato snaha o nezávislost pojata jako pokračování 

Kavkazské války. Došlo k vytvoření radikalizovaných politických sil, proti kterým oslabené 

nebylo Moskevské vedení schopno najit dostatečně schopnou opozici.16 

Posledními, ze čtyř vybraných klíčových událostí v čečensko-ruských vztazích jsou dva 

ozbrojené konflikty mezi oběma subjekty s diametrálně odlišnými výsledky. Zatímco první 

rusko-čečenská válka znamenala potvrzení nezávislostí Čečenské republiky Ičkerie, vyhlášené 

i přes odpor Ruska již v roce 1991, druhá válka definitivně ukončila faktickou nezávislost 

republiky, především díky získání na svou stranu klanu Kadyrových.17 

1.3. Shrnutí 

 Z hlediska nezávislostí a samostatného vývoje mělo Čečensko to neštěstí, že se 

geograficky ocitlo mezi třemi mocnými impérii. Během válek navíc žádná z mocností nebrala 

ohled na místní civilní obyvatelstvo, z jejích stran šlo vždy především o snahu využit místní 

bojeschopné jednotky pro jejích účely. Jakákoliv snaha o získání nezávislosti byla rovněž tvrdě 

potlačená.  

Ani po přechodu území pod Ruskou správu nedošlo k výraznému zlepšení podmínek, národ byl 

považován za nepohodlný pro režim a Sovětské vedení s nim zacházel dost nevybíravě. Je proto 

logické, že se Čečenci pokusily využit první naskytnutou příležitost a zajistit si nezávislost, 

podobně jako další země Společenství nezávislých států. K jejích smůle se proti tomu postavilo 

                                                 
15 A. P. Surkov,  Чечня в пламени сепаратизма. (Saratov: Povolžskije akademičeskije gosudarstvennyje 

služby, 1998), 17. 
16 Ibid., 18. 
17 Julian Jachovič, „Россия при Путине. История невероятного успеха Р.Кадырова“ ru.delfi (říjen 29, 2014), 

https://ru.delfi.lt/news/politics/rossiya-pri-putine-istoriya-neveroyatnogo-uspeha-rkadyrova.d?id=66219970 

(přístup prosinec 2, 2017).   
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Rusko. Čečensko si nakonec nedokázalo v té době získat dostatečnou podporů jiných světových 

zemí a tak nakonec částečně posloužilo jako politický nástroj v Ruském vnitropolitickém 

soupeření. Vývoj republiky v novém tisíciletí je velmi specifický a je charakterizován pojmem 

„Systémový separatismus“. Termín se celosvětově používá pouze ve vztahu k Čečenské 

republice a jeho existence je v současné době možná pouze v reáliích novodobého Ruska. 
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2. Ekonomický vývoj Čečenské republiky 

 Finance, přesněji řečeno finanční dotace plynoucí z ruského federálního rozpočtu do 

Čečenska jsou jedním z nejzákladnějších prostředků pro ustanovení a udržení současných 

Rusko-čečenských vztahů. Právě peníze se staly velice efektivním prostředkem k obnovení 

absolutně zničené infrastruktury severokavkazské republiky, jejíž hlavní město a zároveň 

výkladní skříň Grozný by se dnes neztratilo ani mezi těmi nejmoderněji vypadajícími 

metropolemi světa. 

 Ve skutečnosti ovšem peníze hrály mnohem hlubší roli v rozvoji vztahů mezi oběma 

subjekty. Bylo by velice naivní si myslet, že v reáliích kavkazské oblasti, ke všemu navíc ještě 

kompletně zničené válkou se samotným federálním centrem, pouhý příslib prostředků na 

sociální potřeby vyřeší veškeré naakumulované politicko-mocenské a vojenské problémy. Pro 

novodobé Rusko, které fakticky ztratilo kontrolu nad Čečenskem skoro ihned po oficiálním 

rozpadu Sovětského svazu a které zároveň chtělo mermomocí tu kontrolu získat zpět, tedy 

zbývaly dvě možnosti – vojenská intervence, nebo nalezení kompromisního řešení. Ruští 

jestřábi kolem prezidenta Borise Jelcina prosadili intervenci, která záhy přerostla v první 

Rusko-čečenskou válku, ze které Čečensko vyšlo jako fakticky nezávislá republika.18 

   Pro další vývoj vztahů obou subjektů je zásadní zvolení Vladimira Putina prezidentem 

Ruské federace. Putinova administrace se zavázala ukončit válku na severním Kavkazu, a ve 

spolupráci s Achmatem Kadyrovem přistoupila na kompromis. Tato cesta se rychle ukázala 

jako správná, protože relativně brzy došlo k ukončení aktivní fáze války. Rusko vrátilo 

Čečensko do své sféry vlivu a Čečenská republika dostala dostatečně autoritativního vůdce, 

který byl schopen normalizovat lokální vztahy a prosadit zásadní reformy. Po smrti Achmata 

Kadyrova v květnu roku 2004, dosadil ruský prezident na jeho místo jeho syna Ramzana, který 

výměnou za loajálnost dostal v podstatě carte blanche na správu Čečenska.19 

2.1. Dotace, obnovení infrastruktury a ekonomický růst 

 Co se týče samotné ekonomické situace Čečenska jako subjektu, po rozpadu SSSR a 

vyhlášení nezávislosti se ekonomika republiky dostala do kritického úpadku. Politika Džochara 

Dudajeva vedla k těžké sociálně-politické krizi v regionu, jelikož republika nebyla připravena 

samostatně čelit decentralizaci a přechodu na tržní ekonomiku. Nezávilost navíc nebyla 

uznávána Moskvou, odkud se zcela zastavil tok peněz. Naopak během následujících let a dvou 

                                                 
18 Oleg Pavlovič Moroz, Ельцин. Лебедь. Хасавюрт (Moskva: 2012), 39. 
19 Sanin, Grigory, “ Живет такой парень,” Itogi, Vyd. 40, No. 1 (říjen 2, 2006), 

http://www.itogi.ru/archive/2006/40/35241.html (přístup Prosinec 11, 2017). 
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Rusko-čečenských válek došlo k částečnému, a v některých okresech úplnému zničení 

průmyslu Čečenské republiky. Mezi hlavní průmyslová odvětví republiky v té době patřilo 

dobýváni a zpracování ropy, strojírenství, potravinářství, dřevozpracovatelství a lehký 

průmysl.20 

 Obnovení průmyslu a čečenské ekonomiky jako celku se stalo jedním z hlavních cílů 

Ruska po konci aktivní fáze druhé Čečenské války. Postupné dosažení tohoto cíle by ovšem 

bylo velmi komplikované bez pomoci centrální vlády, která byla ochotna skrze dotace 

pumpovat miliardy rublů do Čečenska. Příslib dotací a takřka neomezeného toku peněz z 

Moskvy byl hlavním způsobem, jak si získat a následně i odměnit loajální čečenské elity za 

spolupráci s ruskou vládou. Kreml tak ihned ukázal jednu z hlavních výhod setrvání republiky 

v rámci Ruské Federace.  

 Obnovení ekonomiky a sociální sféry Čečenské republiky podle oficiálního ruského 

federálního programu začalo více, jak rok a půl po konci aktivní fáze války.21 Prodlevu lze 

vysvětlit taktickým vyčkáváním Moskvy na pevné převzetí moci nad republikou klanem 

Kadyrovů za pomoci příbuzných a jiných příslušníků tejpu Benoy, včetně bratrů 

Jamadejevých.22 

Podle RBK – ruského business média, které se opíralo na oficiální údaje Ruské federální 

pokladny (Федеральное казначейство) a také na údaje od Federální služby státní statistiky 

(ROSSTAT), bylo za 13 let, v období mezi lety 2001 a 2013 včetně, vyvedeno z ruského 

federálního rozpočtu do Čečenska přes 464 miliardy rublů23, přičemž jen v roce 2011 dosáhly 

dotace 68,6 miliard.24 Za pomocí těchto investicí došlo k podstatnému zlepšení sociálně-

ekonomických podmínek v republice. Pozitivní dynamika ekonomického vývoje byla 

pozorována i v roce 2017, ačkoli federální dotace jsou stále jedním z hlavních zdrojů příjmu 

republiky.25  

                                                 
20 "Экономика Чечни," Chechen-republic.com (Březen 30, 2009), http://www.chechen-

republic.com/ochechne/612-ekonomika.html (přístup Prosinec 10, 2017). 
21 "В Чечне снят режим контртеррористической операции" RBK  (Duben 16, 2009),  

https://www.rbc.ru/politics/16/04/2009/5703d3519a79473dc814db7e (přístup Leden 2, 2018). 
22 Dmitriy Efimovič Furman, Чечня и Россия: общества и государства (Moskva: Polinform-Talburi, 1999), 

99. 
23 Viz příloha č. 1 
24 Solopov, Maxim, "Полтриллиона после войны: сколько потрачено на восстановление Чечни," RBK 

(Prosinec 12, 2014), http://www.rbc.ru/special/economics/15/12/2014/548af06b2ae596f43c5437ee (přístup 

Prosinec 10, 2015). 
25 Timigova, Lyubov, “Социально-экономическое развитие Чеченской республики,” Journal Discussion, 

Vyd. 11, No. 63 (Prosinec, 2015), http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=1503 (přístup Prosinec 

11, 2017). 
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K dispozici jsou již i oficiální čísla pro rok 2017 a 2018. Čečensko stejně jako během 

předchozího období od konce války patří k nejvíce dotovaným regionům Ruska společně se 

sousedy – Dagestánem a Ingušskem, Krymem a některými okruhy na dálném východě. Dotace 

na vyrovnání rozpočtu Čečenské republiky v roce 2017 činily 17,2 miliardy rublu. Co se týče 

této složky rozpočtu, tak se na rok 2018 očekává nepatrné snížení dotací na 17,1 miliardy rublu. 

Tento typ dotací poskytuje ruská vláda pouze dvěma dalším regionům, Sevastopolu a republice 

Krym 26 

Kromě toho ještě existuje i druhý typ dotací, tzv. dotace na vyrovnání rozpočtové 

zajištěností (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности). Celkem Moskva 

rozdělí v roce 2018 100,4 miliardy rublu mezi 74 regiony federace. Čečensko z toho dostane 

27,1 miliard rublu. Zároveň se republika připravuje na zkrácení dotací během následujících tří 

let, jelikož centrální vláda již otevřeně ukazuje nespokojenost s efektivitou používání státních 

peněz čečenskou regionální vládou.27 

Výše uvedená čísla jsou tak pouze oficiální a hlavní otázkou zůstává, jaká část z těchto 

peněz se skutečně dostala do republikového rozpočtu a byla použita k deklarovaným účelům. 

Například podle reportu Účetního dvora Ruské Federace z roku 2001 bylo 40% prostředků 

rozkradeno ještě před tím, než se peníze dostaly do Čečenska, kde pak bylo zpronevěřeno 

odhadem dalších až 57 milionů rublů.28 Podobná situace se opakovala například i v roce 2004, 

kdy z 13,2 miliard rublů se do republikového rozpočtu nakonec dostala pouze jedna miliarda a 

k původním účelům bylo nakonec použito pouhých 361,6 milionů rublů.29  

 I přes údajnou zpronevěru podstatné části peněz nelze nepoznamenat, že značná část 

prostředků skutečně slouží k deklarovaným účelům. V Grozném, ale i jiných částech republiky 

došlo k odklízení ruin a jiného nepořádku, zanechaném po válečných operacích. Renovují a 

staví se nové obytné domy, nákupní, sportovní a jiná kulturní centra, dopravní komunikace 

apod. Opraveno bylo i místní letiště a nádraží, rovněž zničená během aktivní vojenské fáze 

války.30,31       

                                                 
26 "Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне," Novosti mail.ru  (Listopad 7, 

2017), https://news.mail.ru/politics/31566947/?frommail=1 (přístup Prosinec 10, 2017).   
27 "На какие регионы госказна тратит больше всего?," Argumenty i Fakty  (Listopad 7, 2017), 

http://www.aif.ru/dontknows/actual/na_kakie_regiony_goskazna_tratit_bolshe_vsego (přístup Prosinec 10, 

2017).  
28 Souleimanov, Emil, Endless War: The Russian-Chechen Conflict in Perspective (Frankfurt Am Main: Peter 

Lang, 2007), 221. 
29 Souleimanov, Endless War: The Russian-Chechen Conflict in Perspective, 221. 
30 Ibid., 221. 
31 Grigoryan, Mark, "Чечня: независимость 20 лет спустя." BBC Russian (Srpen 8, 2011), 

http://www.bbc.com/russian/russia/2011/06/110608_checnya_anniversary.shtml (přístup Prosinec 10, 2015). 
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2.2. Energetický potenciál regionu 

 I přes veškeré investice a stabilní růst patří i dnes Čečenská republika k nejhůře rozvinutým 

regionům Ruska s velmi nízkou úrovní života. Navíce má Čečensko společně s Ingušskem 

nejnižší hrubým domácím produkt na osobu ze všech ruských regionů.32 Jedním z paradoxů je, 

že ačkoli má republika dost možností k výrobě obnovitelné energie ať už prostřednictvím 

větrných, nebo vodních elektráren, naprostá většina elektro energie se dováží z jiných regionů.  

Kromě vhodných podmínek pro výrobu obnovitelné energie, může Čečensko potenciálně těžit 

i ze zásob ropy. Podle průzkumů, provedených již v roce 2005, se na teritoriu republiky 

nacházelo minimálně 40,52 milionů tun ropy. Kromě toho bylo objeveno i několik plynových 

nalezišť. Pokud by v budoucnu došlo k plné realizaci potenciálu nerostného bohatství, zcela 

jistě by se to pozitivně odrazilo na ekonomickém růstu regionu a navýšení HDP, které je dnes 

na posledním místě ze všech ruských regionů.33 

 V současné době má Čečenská republika dva problémy, které se týkají ekonomické 

výhody z dobývání ropy. Za prvé, Čečensko není schopno vytěženou ropu samostatně 

zpracovávat. Dodnes nedošlo k poválečné rekonstrukcí infrastruktury, potřebné pro zpracování 

ropy. Chybí i dostatečná těžba a zpracování uhlí. Republikový rozpočet tak zbytečně přichází 

o velké množství peněz, které by mohlo být získáno za prodej konečného produktu ropy jak do 

jiných ruských regionů, tak i do zahraničí. Podobná marnotratnost je o to více zarážející, že 

prodej vytěžené ropy dělá až 90% prostředků, získávaných z průmyslové výroby republiky.34 

Druhým problémem, který je zároveň zásadní i pro Rusko-čečenské ekonomické vztahy je, že 

si kontrolu nad dobýváním a prodejem ropy udržuje stát, díky Rosněftěgazu, který vlastní 

nadpoloviční podíl v regionu i na úkor Grozněftěgazu, tedy podniku, do kterého v roce 2001 

mohutně investoval Akhmad Kadyrov. Tímto si centrální vláda udržuje kontrolu nad tím, kam 

tyto peníze půjdou, což v praxi znamená, že plynou do rozpočtu Ruska, odkud se následně 

částečně vracejí ve formě dotací. Je ovšem nutno říci, že finance získané z prodeje ropy se při 

nejlepším držely okolo 15 miliard rublů ročně35 v době, kdy byla v porovnání s dneškem jak 

větší cena za barel, tak i větší těžba.36 

                                                 
32 Viz příloha č.2 
33 Golub´, A. A., Экономика природных ресурсов. (Moskva: Aspekt-press, 2010), 296. 
34 Rodionova, Irina, Экономическая география России. (Moskva: Moskovskij licej, 1999), 126. 
35 Souleimanov, Emil, Endless War: The Russian-Chechen Conflict in Perspective (Frankfurt Am Main: Peter 

Lang, 2007), 221.  
36 Magomedov, Ramazan, "О чем договорились Сечин и Кадыров?," Kavpolit (Červen 23, 2015), 

http://kavpolit.com/articles/o_chem_dogovorilis_sechin_i_kadyrov-17718/ (přístup Prosinec 10, 2015). 
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 Podle čečenského žurnalisty Timura Alieva, který také vystudoval Ropnou univerzitu 

v Grozném, pokud se chce Čečensko skutečně alespoň částečně zbavit závislosti na ruských 

dotacích, tak by měli aktivněji, ale v rámci ruské legislativy, prosazovat své právo na finanční 

zisk z prodeje ropy vytěžené v regionu.37 Pro centrální vládu by to ovšem bylo pravděpodobně 

nevýhodné, vzhledem k tomu, že nemá zájem o úplnou finanční nezávislost republiky, která by 

mohla vést i k větší politické nezávislosti na Rusku.38  

Rekonstrukce celé energetické infrastruktury má tak zásadní vliv na dlouhodobý 

ekonomický vývoj regionu a omezení závislosti na dotacích z ruského federálního rozpočtu. 

2.3. Nadace Akhmat  

 Zvláštní kapitolou ekonomických vztahů mezi oběma subjekty je tzv. „Veřejná nadace 

Achmata Kadyrova“ (Общественный фонд имени Ахмата Кадырова) vytvořený v roce 

2004, několik měsíců po atentátu na samotného otce Ramzana Kadyrova. Podle oficiální 

formulace jde o dobročinnou organizaci, jejímž čestným prezidentem je vdova A. Kadyrova, 

Ajmani Kadyrova. Ve skutečnosti je ale nadace řízena samotným Ramzanem Kadyrovym. 

Oficiálním cílem nadace je realizace sociálních projektů v republice, takových jako stavba 

infrastruktury, dopravních komunikací a pomoc obyvatelům Čečenské republiky. Kromě toho 

nadace dotuje fotbalový klub „FK Akhmat Grozný“ (klub se původně jmenoval Těrek a byl 

přejmenován před sezonou 2016/2017), jehož čestným prezidentem je právě Ramzan Kadyrov, 

stejně tak jako sportovní klub „Ramzan“.39 

 Kromě sportovně-zábavných záležitostí se fond podílel i na zřízení místní letecké 

společnosti Grozny-Avia v roce 2007. Příkaz pro zřízení společností vydal sám Ramzan 

Kadyrov. Flotilu aerolinek tvořily stroje ruské výroby Yak-42 a spojovali Grozný s destinacemi 

jak v Rusku, tak i na blízkém východě a Turecku. Kromě toho se Grozny-Avia stal prvním 

bázovým leteckým dopravcem v Krymu po znovu připojení poloostrova do Ruské federace.40  

  Kolem celé nadace ale existují i kontroverze, které do značné míry vypovídají o 

nadstandartních vztazích mezi čečenským lídrem a Kremlem. Pro veřejnost jsou například 

přístupná pouze finanční hlášení za rok 2012 a 2013, podle kterých disponovala nadace částkou 

916 milionů rublů v roce 2012, respektive 1,45 miliard rublů o rok později. To jsou ovšem 

                                                 
37 Aliev, Timur, "Кому принадлежит чеченская нефть?" Newsland (Duben 8, 2011), 

http://newsland.com/news/detail/id/673369/ (přístup Prosinec 10, 2015). 
38 Ibid. 
39 Tumanov, Grigorij, "Работа на взнос: Как устроен благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова." 

Kommersant (Červen 1, 2015), http://www.kommersant.ru/doc/2736101 (přístup Prosinec 10, 2015). 
40 "В Чечне создана авиакомпания Грозный-авиа", Regnum  (Srpen 17, 2007), 

https://regnum.ru/news/872055.html (přístup Prosinec 18, 2017). 
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pouze oficiální čísla a je téměř nemožné zjistit skutečný stav financí, kterými nadace disponuje. 

Podrobnější hlášení o činnostech nadace jsou zase dostupná pouze v rozmezí let 2004 až 2007 

a to na osobním internetovém portálu Ramzana Kadyrova. Další zajímavosti je to, že v 

databázi ruského ministerstva spravedlnosti naprosto chybí jakákoli zpráva o finančních 

příjmech nadace, ačkoli podle zákona každá nekomerční organizace, jejíž obrat přesahuje 3 

miliony rublů ročně, je povinna tuto zprávu podat. Ačkoli na tento problém již několikrát 

upozorňovali zástupci takových protikorupčních organizaci, jako Transparency International, 

situace se nijak zásadně nemění.41 V podstatě jediným, alespoň přibližným odhadem o 

přispívajících organizacích a osobách je dnes schéma ruského média „Kommersant“42 a slova 

samotného Kadyrova o tom, že mezi přispívatele patří „přátele Akhmada Kadyrova“, někteří 

vlivní podnikatele čečenského původu (mj. Ruslan Baysarov, nebo Umar Djabrailov)43 a části 

svého platu i úřednicí Čečenské republiky, i když podle všeho zdaleka ne všichni dobrovolně.44 

2.4. Scénáře budoucího ekonomického vývoje republiky 

 Vzhledem k plánovanému krácení dotací a obecné nespokojenosti 

ohledně transparentnosti celé situace kolem jejích využití stojí Čečenská republika na rozcestí 

tří nejpravděpodobnějších vývojů ekonomické situace subjektu. První scénář je velmi riskantní 

a nejméně efektivní. Šlo by o setrvačné pokračovaní dosavadní situace, kde federální dotace 

tvoří hlavní zdroj příjmu. Republika by tak i nadále byla v přímé závislostí na Moskvě, což by 

byla čára přes rozpočet jakýmkoli snahám o separatismus a potenciální oddělení od Ruska 

v budoucnu. Na druhou stranu by krácení dotací nemělo nijak ovlivnit sociální situaci v regionu. 

Zdravotnictví, školství a další sociálně-státní odvětví by i nadále byly zcela kryty státním 

rozpočtem.  

 Druhý scénář se točí zcela kolem, již dříve zmíněného, ropného průmyslu. V případě, 

že by došlo k realizaci projektů v oblasti ropného a energetického průmyslu Čečenské 

republiky, stala by se republika takřka nezávislou na importu nerostného bohatství a elektřiny. 

Jelikož se tyto suroviny importují téměř výhradně z dalších ruských regionů, automaticky by 

to znamenalo větší míru nezávislostí na Moskvě. Čečensko by se tak ale na druhou stranu stalo 

závislou na vývoji situace na mezinárodních trzích s nerostnými surovinami. Na příkladu Ruska 

                                                 
41 Tumanov, Grigorij, "Работа на взнос: Как устроен благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова." 

Kommersant (Červen 1, 2015), http://www.kommersant.ru/doc/2736101 (přístup Prosinec 10, 2015). 
42 Viz příloha č. 3 
43 Maloveryan, Yurii, "Мирная жизнь Чечни на фоне портретов," BBC News (Listopad 6, 2007), 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7080000/7080385.stm (přístup Prosinec 18, 2017). 
44 "В честь пророка," Expert Online (Březen 10, 2009), http://expert.ru/2009/03/10/chechprork/ (přístup 

Prosinec 18, 2017). 
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a jiných států blízkého východu je vidět, jak nebezpečná pro ekonomický růst tato závislost je. 

Kromě toho, ropa nepatří mezi obnovitelné zdroje a časem by zcela jistě došlo k vyčerpání 

zásob a ekonomickému krachu.  

 Nejperspektivnějším se tak objektivně jeví inovační scénář. Inovace by se ovšem měly 

týkat nejen ropného průmyslu, ale průmyslu jako celku, včetně dopravy, informačních 

technologii a turistiky. Snížení nezaměstnanosti vytvářením nových pracovních pozic 

pokračováním masivní přestavby nejen republikového centra a federálních komunikací, ale i 

dalších měst a venkova. Využití tranzitního potenciálu výstavbou dopravních komunikací a 

rozvinutí turistického ruchu. Více investicí by mělo směřovat i do prvního a třetího sektoru a 

podporu místních podnikatelů, jelikož v současné době je Čečensko považováno za nejméně 

vhodný region Ruska pro soukromé podnikatele.45 

2.5. Shrnutí 

 V současné době je Čečenská republika zcela ekonomicky závislá na Rusku. Dotace 

z federálního rozpočtu měli, mají a budou mít klíčový význam pro rozvoj republiky ještě 

minimálně dekádu. To samozřejmě minimalizuje jakou snahu o znovuzískání nezávislosti 

regionu. Nicméně pokud politické vedení Čečenska a Ruska zvolí vhodný a scénář 

republikového rozvoje a budou mu systematicky sledovat, má Čečenska republika potenciál 

stát se jedním z nejrozvinutějších regionu jak v Rusku, tak i na Kavkazu.  

Pochopitelné je naprostý nedostatek jakýchkoli ekonomických ukazatelů republiky 

během devadesátých let a v první polovině první dekády nového tisíciletí. Během doby válek 

proti Rusku, ale i v době vnitro polického chaosu v meziválečném období nemohlo být o vedení 

jakkoli systematických záznamu o rozpočtu ani řeči. Region přežíval především ze zisků z šedé 

ekonomiky a dotací z blízkého východu46 a dokonce některých ruských oligarchů.47 

Paradoxně i během této doby k tomu nezanedbatelnou mírou k tomu přispívalo i Rusko. 

Do Čečenska jak během války, tak i v meziválečné době plynuly miliardy z Ruského rozpočtu. 

Částečně ve formě sociálních dotací a důchodů, částečně jako platba za tranzit Ázerbajdžánské 

                                                 
45 "Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года ", Vláda Čečenské 

republiky  (2012), http://economy-chr.ru/content/uploadСтратегия%20социально-

экономического%20развити,я%20Чеченской%20Республики%20до%202025%20г.pdf (přístup Prosinec 18, 

2017). 

 
46 "Кто спонсирует чеченских террористов?", Newsland  (Srpen 17, 2007), 

https://newsland.com/user/4297757961/content/kto-sponsiruet-chechenskikh-terroristov/4475141 (přístup 

Prosinec 18, 2017).  
47 "БАБ и чеченская война", Komsomoľskaya prvda  (Březen 23, 2013), 

https://www.kp.ru/daily/26050/2962758/ (přístup Prosinec 18, 2017). 
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ropy, částečně v podobě několika miliard kilowatthodin a dokonce i v podobě desítek miliard 

metrů kubických přírodního plynu! Podle Kommersantu, jednoho z nejrenomovanějších 

Ruských médii, jen v období mezi lety 1995 až 1999, tedy i v období provedení válečných 

operací v Grozném a mimo jiné i po teroristických útocích, například na Buděnnovsk, bylo 

z Ruské federace na území Čečenska přepraveno až 4 miliardy kilowatthodin elektro energie a 

14 miliard metrů kubických plynu. 48  

Ve výsledku tedy vychází, že ačkoli politicky bylo Čečensko de facto nezávislé, 

ekonomicky bylo po celou dobu přímo závislé na Rusku. Scénář s oddělením od federace je 

tedy momentálně prakticky nerealizovatelný, nezávisle od toho, kdo je ve vedení republiky.  

 

 

                                                 
48 "Экономика чеченского террора", Kommersant.ru (Září 15, 1999), https://www.kommersant.ru/doc/23319 

(přístup Prosinec 18, 2017). 
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3. Osobní rovina vztahů Kadyrov - Putin 

  Osobní vztahy mezi současnou hlavou Čečenské republiky Ramzanem Kadyrovem a 

ruským prezidentem Vladimirem Putinem jsou bezesporu základem současného uspořádání 

vztahů mezi Moskvou a čečenským hlavním městem Groznyj. Z vynikajících, alespoň navenek, 

osobních vztahů profitují oba. Zatímco přínos pro Kadyrova je především ekonomického a 

politického charakteru, Vladimir Putin, který již investoval do regionu značnou částku 

z federálního rozpočtu, dostal na oplátku plnou politickou podporu současného čečenského 

vůdce a jeho lidu, stejně tak, jako vojenskou podporu celé republiky.  

 O osobních vztazích obou lídrů nejlépe vypovídají jejích vlastní veřejná prohlášení. 

Například Vladimir Putin se nechal slyšet, že je mu Kadyrov jako syn49. Kadyrov se zase 

několikrát zmínil o tom, že je pro něj ruský prezident velkým vzorem, a označil ho dokonce za 

„zachránce Čečenského lidu“50. Rozhodně nejde o ojedinělá prohlášení, oba si vyměňují 

komplimenty na každém setkání, naposledy například na schůzi 10. prosince, kde se mluvilo o 

ekonomické situaci v Čečenské republice a o překvapivě rychlé obnově Grozného.51 

 Obecně se dá říct, že na kariéru Ramzana Kadyrova měl klíčový vliv právě Vladimir 

Putin, který dal tehdy 28 letému rodákovi z Centoroje šanci na čečenském politickém výsluní 

po smrti jeho otce – prezidenta Akhmada Kadyrova v roce 2004. Právě po jeho smrti se 

Kadyrov mladší stal de facto vůdcem Čečenské republiky52, a to i přes to, že prezidentem byl 

tehdy zvolen Alu Dadaševič Alchanov.53 Již v den atentátu na jeho otce Akhmada byl Ramzan 

povolán do Moskvy, kde se osobně sešel s Vladimirem Putinem, který vyjádřil lítost nad jeho 

ztrátou a plnou podporu jeho politickým ambicím.54  

Oficiálně si na prezidentské křeslo ovšem Kadyrov musel počkat až do roku 2007 na 

své 30 narozeniny, což je věková hranice, umožňující v Čečensku kandidovat na místo 

prezidenta republiky. Málo koho zajímalo, že v tu dobu byla funkce obsazena Alu Alchanovem, 

                                                 
49 Bullough, Oliver, "Putin’s Closest Ally – and His Biggest Liability," The Guardian (Září 23, 2015), 

http://www.theguardian.com/world/2015/sep/24/-putins-closest-ally-and-his-biggest-liability-chechnya-ramzan-

kadyrov (přístup Prosinec 5, 2017). 
50 Sanin, Grigory, “ Живет такой парень,” Itogi, Vyd. 40, No. 1 (říjen 2, 2006), 

http://www.itogi.ru/archive/2006/40/35241.html (přístup Prosinec 11, 2017). 
51 "Путин поблагодарил Кадырова за восстановление Грозного," Life News (Prosinec 10, 2017), 

http://lifenews.ru/news/174478 (přístup Prosinec 10, 2017).  
52 Souleimanov, Emil, Endless War: The Russian-Chechen Conflict in Perspective (Frankfurt Am Main: Peter 

Lang, 2007), 218. 
53 Litell, Jonathan, Tchétchénie, an III (Paříž: Gallimard, 2010), 41-42.  
54 Sanin, Grigory, “ Живет такой парень,” Itogi, Vyd. 40, No. 1 (říjen 2, 2006), 

http://www.itogi.ru/archive/2006/40/35241.html (přístup Prosinec 11, 2015). 
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se kterým se Kadyrov před tím již několikrát dostal do sporu55. Ihned poté, co Alchanov 

rezignoval na svou funkci, podepsal Putin dokument, jmenující Ramzana Kadyrova dočasně do 

funkce prezidenta Čečenské republiky.  Tyto pravomoci umožnily Kadyrovovi stát se takřka 

neomezeným vládcem Čečenské republiky.56 

 Ani nástup do vedoucí funkce v rámci republiky neznamenal konec přátelství mezi 

Kadyrovem a Putinem. Naopak teď Kadyrov mohl podporovat Moskvu z  pozice oficiální hlavy 

republiky. Kromě politické podpory se Kadyrov snažil Putinovi odvděčit i menšími činy, které 

ovšem jen podtrhují osobní sympatie mezi oběma. Tak došlo k přejmenování funkce z 

„prezidenta Čečenské republiky“ na „hlavu Čečenské republiky“, protože podle oficiálního 

vyjádření Kadyrova může v Ruské Federaci být jen jeden prezident – Vladimir Putin.57 

 Ve své nové pozici byly Kadyrovovi ponechány velmi rozsáhlé pravomoci, umožňující 

řízení republiky prakticky bez zásahu zevně.58  Podle mnohých tak díky této skutečnosti došlo 

k poměrně znatelné islamizaci republiky. Sám Kadyrov je zastáncem Súfismu, tvořicímu 

protiváhu radikálnější formy sunnitského islámu Salafismu. Byly také zavedeny některé prvky 

práva Šaría. Například dnes není nikde v republice možnost zakoupit alkohol (až na mrakodrap 

v centru Grozného) a ženy se oblékají podle islámského dress codu.59 Obecně je vláda Ramzana 

Kadyrova předmětem kritiky mnoha lidí a politických expertů. Jedním z mnohých kritiků je 

Ilija Yašin – liberální ruský politik, který otevřeně prohlašuje, že se Kadyrov staví nad ruské 

zákony a Putin s tím buď nic dělat nechce, nebo nemůže.60 Ačkoli se s první možností ještě dá 

souhlasit, jelikož Putin skutečně do vnitřní politiky Čečenska zasahuje jen výjimečně, verze že 

se Kadyrov vymkl kontrole Ruského prezidenta je spíše konspirační teorii, Putin na Kadyrova 

vliv skutečně má a dokazují to jeho zásahy do jiných záležitostí. 

 Putinův vliv se projevuje především v meziregionálních vztazích. Jako jeden z příkladů 

může být uveden spor mezi Čečenskem a Ingušskem z roku 2012. Iniciátorem tohoto sporu se 

stal právě Ramzan Kadyrov, kterému se nelíbila situace v Sunženské oblasti, ležící mezi 

                                                 
55 Sanin, Grigory, “ Живет такой парень,” Itogi, Vyd. 40, No. 1 (říjen 2, 2006), 

http://www.itogi.ru/archive/2006/40/35241.html (přístup Prosinec 11, 2015). 
56 Klyuchkin, Anton, "Сотворение мира: Как Рамзан Кадыров обустроил Чечню," Lenta.ru (Leden 5, 2013), 

http://lenta.ru/articles/2013/02/05/ramzan (přístup Prosinec 11, 2015). 
57 "Р.Кадыров: "В России должен быть только один президент,"" Grozny-inform (Srpen 12, 2010), 

http://grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=8&PubID=20251 (přístup Prosinec 11, 2015). 
58 Muedini, Fait, Sponsoring Sufism: How Governments Promote "mystical Islam" in Their Domestic and 

Foreign Policies. (Londýn: Palgrave Macmillan, 2015), books.google.com (přístup Prosinec 11, 2015). 
59 Kovalkov, Nikolay, "Режим ожиданий," Kommersant (Říjen 15, 2010), 

http://www.kommersant.ru/doc/2039949 (přístup Prosinec 11, 2015). 
60 Bullough, Oliver, "Putin’s Closest Ally – and His Biggest Liability," The Guardian (Září 23, 2015), 

http://www.theguardian.com/world/2015/sep/24/-putins-closest-ally-and-his-biggest-liability-chechnya-ramzan-

kadyrov (přístup Prosinec 5, 2015). 
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Čečenskou republikou a Ingušskem. Podle dohody z roku 1992 měla tato oblast dvě správy, ve 

které byly zastoupeny obě zúčastněné oblasti. Kadyrov ovšem v srpnu roku 2012 vystoupil 

s obviněním vůči Ingušské straně s tím, že zneužívají toho, že mezi oběma republikami není 

žádná oficiální hranice a rozšiřují své území i na ta, která odjakživa patřila Čečencům. Celý 

spor se brzy dostal až na celostátní úroveň a nejdříve se ho neúspěšně pokoušel vyřešit zástupce 

prezidenta pro Severokavkazský okruh Alexandr Chloponin. Nakonec však podle všeho musel 

zasáhnout Putin, jakožto jediná osoba, mající dostatečný vliv jak na Yunus-Beka Jevkurova, 

tak i na Ramzana Kadyrova.61 

 Dalším názorným příkladem je situace z roku 2014, kdy se nejspíše na popud Kremlu 

hlava Čečenské republiky, i přes početnou Čečenskou diasporu na Ukrajině, účastnil jednání o 

propuštění reportérů bulvárního portálu LifeNews, které nakonec skončilo návratem reportérů 

domů do Ruska.62 

 Za zmínku také rozhodně stojí obvinění Ramzana Kadyrova na účasti ve vraždách 

některých lidí, kteří jsou buď nějakým způsobem spojení s jeho současným režimem, nebo jeho 

kritikou. Kompletní seznam obětí by byl velmi obsáhlý a na toto téma by se dala napsat 

samostatná práce. Ovšem mezi nejznámější oběti spojované s Kadyrovym režimem patří 

novinářka Anna Politkovskaya, ochránkyně lidských práv Natalya Estemirova a někteří bývalí 

Kadyrovovi spolupracovníci. Mezi ně patří bratři Ruslan a Sulim Yamadayevovi (pokusům o 

atentát čelil i třetí z bratrů – Isa) a Movladi Baysarov. I přes některé indicie se však vyšetřování 

nikdy nepovedlo spojit s osobou současného čečenského prezidenta.63 

 

                                                 
61 Ivanov, Maxim; Moussa Muradov, "Александр Хлопонин размежевал подчиненных," Kommersant  (Záři 

8, 2012), http://www.kommersant.ru/doc-rss/2018667 (přístup Prosinec 11, 2015). 
62 Kazenin, Konstantin, "Как украинский кризис помог Рамзану Кадырову," Forbes (Záři 29, 2014), 

http://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/269209-kak-ukrainskii-krizis-pomog-ramzanu-kadyrovu (přístup 

Prosinec 11, 2015). 
63 Bullough, Oliver, "Putin’s Closest Ally – and His Biggest Liability," The Guardian (Září 23, 2015), 

http://www.theguardian.com/world/2015/sep/24/-putins-closest-ally-and-his-biggest-liability-chechnya-ramzan-

kadyrov (přístup Prosinec 5, 2015). 
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4. Politická situace v Čečenské republice 

  Politické vztahy mezi Moskvou a Grozným se v dnešní době do značné míry odvíjejí 

od osobních vztahů mezi současným ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho 

čečenským protějškem Ramzanem Kadyrovem.  Ve světě vrcholové politiky jde bezpochyby o 

ojedinělý, dobře fungující příklad. Dokonce sám Kadyrov popsal jako vztah mezi nim a 

Putinem, jako vztah „mezi otcem a synem“. Tímto je v podstatě v současné době garantována 

politická a vojenská stabilita Čečenské republiky, s přesahem do přilehlých oblastí Severního 

Kavkazu. Jako pádný důkaz zde můžeme uvést mírové řešení Čečensko-ingušských sporů.  

4.1. Politický vliv Kremlu na příkladu Čečensko-ingušského konfliktu 

Co se týče Čečensko-ingušského konfliktu, je na něm zřetelně vidět tvrdá Vladimira 

Putina nejen v řešení problémů na nejvyšší celostátní úrovni, ale i na úrovní regionální. 

Podstatné pro rusko-čečenské vztahy je, že Kadyrov bere ruského prezidenta jako 

bezpodmínečnou autoritu a jako osobu, které vděčí za svou politickou kariéru a svůj osobní 

blahobyt. Proto je i přes svou horkokrevnost schopen naslouchat hlasu rozumu v podání Putina. 

Spory mezi Čečenském a Ingušskem se táhnou již řadu let. Jde v nich o dosud nevyřešené 

teritoriální spory, rozpory v metodách války proti terorismu64 a dokonce i o náboženské spory.65 

Boj proti terorismu zůstává dodnes jedním z předních témat pro severokavkazské 

republiky i skoro deset let po oficiálním konci Rusko-čečenské války a likvidaci 

nejprominentnějších wahhábitských radikálů. Jak Čečensko, tak i Ingušsko ale i Dagestán stále 

periodicky provádějí protiteroristické zásahy, cílené na skryté teroristické buňky. Jeden 

z takových zásahu po útoků radikálů na rodnou vesnici Ramzana Kadyrova Centoroj skončil 

zásahem a následnou likvidaci útočníků v Ingušsku, ve vesnici Galaški. Právě nesankciované 

překročení hranic silovými strukturami, které spadají pod velení čečenského prezidenta, 

vyvolalo veřejný spor mezi Kadyrovym a hlavou Ingušské republiky Yunus-bekem 

Jevkurovým. Zatímco Jevkurov prosazuje především mírné jednání a přesvědčování 

radikálních skupin, podle Kadyrova jsou časy vyjednávání, jako počátkem tisíciletí, nenávratně 

pryč. Prosazuje proto vůči těmto skupinám tvrdý, ale jak se ukázalo velmi efektivní, ozbrojený 

zásah.66 

                                                 
64 http://osinform.org/54401-putin-ne-primiril-kadyrova-i-evkurova.html 
65 https://onkavkaz.com/articles/2626-checheno-ingushskii-konflikt-komu-to-ingushi-kazhutsja-malym-

narodom-no-oni-obladayut-ogromnoi-.html 
66 https://regnum.ru/news/1559845.html 
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Samozřejmě na mezirepublikové úrovni jde o více, než pouhý střet strategií boje proti 

regionálnímu terorismu. Problematika takového zásahu v očích Jevkurova daleko přesahuje 

pouhé překročení republikových hranic Kadyrovci. Ten nastalou situaci vnímá jako další 

překročení pravomocí ze strany Kadyrova a jako jeho krok vstříc vedoucí pozici celého regionu 

Severního Kavkazu.67 

4.2. Vývoj rusko-čečenských vztahů 

Obrovský posun k lepšímu v rusko-čečenských vztazích je beze sporu zásluha 

současného ruského prezidenta. Když v roce 2004 byl během atentátu zavražděn Achmat 

Kadyrov, stál Putin před velmi komplikovaným rozhodnutím. Musel najít dostatečně 

schopného vůdce s obrovskou autoritou v regionu a musel ho najít během velmi krátké doby, 

aby nedošlo k destabilizaci vojensko-politické situace v republice, kde ještě stále oficiálně 

probíhala válka. Nakonec, paradoxně právě zavraždění Kadyrova staršího a včasný zásah 

Putina, který ihned k sobě pozval Kadyrova mladšího, předurčil budoucí pozitivní dynamiku 

vývoje vztahů mezí oběma subjekty. Dynamiku natolik pozitivní, že to mohlo překvapit i 

samotného ruského prezidenta.   

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, nesporně zásadní vliv na politickou karieru 

Ramzana Kadyrova měl Vladimir Putin. Po spáchání atentátu na osobu Achmata Kadyrova, 

stál Putin před klíčovou volbou, zda ponechat Čečenskou republiku v rukou rodiny 

Kadyrových, nebo zariskovat a pokusit se prosadit do čela někoho jiného. Volba nakonec padla 

na první možnost. Kreml byl evidentně spokojen se stabilizovanou situací v regionu, ve kterém 

v tu dobu ještě pořád oficiálně probíhala válka. Předáním moci někomu jinému by Moskva dost 

pravděpodobně riskovala rozpoutání nové vlny násilí. Ačkoli byl prezidentem formálně zvolen 

Alu Alchanov, de facto republiku ovládal právě Ramzan Kadyrov. Jakmile Kadyrov dosáhl 

věku, ve kterém se podle Čečenské konstituce mohl stát prezidentem republiky, byl do této 

funkce Putinem ihned dosazen.68 

 Kreml dostal na oplátku loajální osobu, která prosazuje na svém území zájmy státu a 

udržuje relativní pořádek. V knize Faita Muediního je zároveň vyzdvihován způsob, kterým 

Kadyrov skrze náboženství dokázal odvrátit pozornost Čečenců od extrémistického 

                                                 
67 https://regnum.ru/news/1559845.html 
68 Klyuchkin, Anton, "Сотворение мира: Как Рамзан Кадыров обустроил Чечню," Lenta.ru (Leden 5, 2013), 

http://lenta.ru/articles/2013/02/05/ramzan (přístup Prosinec 11, 2015). 
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Wahhábismu k mírnější formě Sufismu, což byl bezpochyby jeden z hlavních důvodů zklidnění 

situace v republice.69  

 Z politického hlediska Moskva osobou Kadyrova bezpochyby vydělala. Nejenže 

v osobě současné hlavy Čečenska (a před tím jeho otce) mají loajální osobu, prosazující 

politické zájmy Moskvy, ale také tím získali na svou stranu i jejich podřízené, včetně 

ozbrojených skupin, ze kterých většina ještě nedávno bojovala proti Ruským federálním silám. 

Tímto povedeným krokem Moskva v podstatě obrátila situaci o 180 stupňů.   

 Věrnost Kadyrova by měla být zajištěna osobou Vladimira Putina, který společně se 

současným premiérem Dmitrijem Medvěděvym, postupně, během několika let značně omezil 

přítomnost takových Ruských státních elementů, jako armádu a předal Kadyrovovi kontrolu 

jak nad ozbrojenými složkami, tak i nad policií. Zároveň je to právě současná hlava republiky, 

kdo jmenuje úředníky silových složek a zodpovídá za protiteroristické operace v regionu.70 

 Politolog Sergey Markov ve svém článku z roku 2007 mluví ve spojitosti s rodinou 

Kadyrovych a Vladimirem Putinem o „Velké politické dohodě“. Také on souhlasí, že nejdříve 

Achmat, a po jeho smrti i Ramzan, dostali nad regionem téměř neohraničenou politickou moc. 

Tuto moc, společně s Ruskou vládou, měli využit pro zrealizování šesti hlavních politických 

úkolů. Tyto úkoly byly: zničení Čečenských separatistů a extrémistů, ihned na to navazuje 

formování bojeschopných a loajálních vojenských struktur, obnovení zničené válkou republiky 

a hlavního města Grozný, obnovení ekonomiky, zformování Čečenských politických struktur 

v rámci Ruské Federace a nakonec obnovení míru v republice.71  

Dnes již můžeme s jistotou tvrdit, že byly tyto úkoly buď splněny úplně, nebo alespoň 

z velké části. Extremistický odboj je omezen na minimum a většinou se projevuje různými 

„protiteroristickými operacemi“ prováděnými nově zformovanými regionálními speciálními 

složkami policie a Federální služby bezpečností. Teroristické útoky, jako v prosinci roku 2014 

v Grozném72, jsou v dnešní době již vzácnosti. Infrastruktura v republice je téměř zcela 

obnovena a Grozný je dokonce některými přirovnáván k Dubaji. Stejně tak je Čečensko 

stabilizováno ekonomicky, i když za cenu obrovských investicí ze strany Ruské vlády, která je 

ale pro mír v regionu ochotna jít na značné útraty. Tento pokrok je bezprostředním výsledkem 

                                                 
69 Muedini, Fait, Sponsoring Sufism: How Governments Promote "mystical Islam" in Their Domestic and 

Foreign Policies. (Londýn: Palgrave Macmillan, 2015), books.google.com (přístup Prosinec 11, 2015).  
70 Muedini, Fait, Sponsoring Sufism: How Governments Promote "mystical Islam" in Their Domestic and 

Foreign Policies, (Londýn: Palgrave Macmillan, 2015), books.google.com (přístup Prosinec 11, 2015). 
71 Markov, Sergey, "Задачи Кадырова." Izvestiya (Bžezen 19, 2007), http://izvestia.ru/news/322712 (přístup 

Prosinec 11, 2015). 
72 "Russia Chechnya: Deadly Rebel Attack Rocks Grozny." BBC News (Prosinec 4, 2014), 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30323751 (přístup Prosinec 11, 2015). 
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politické spolupráce mezi Čečenskou republikou a Kremlem, Achmatem a Ramzanem 

Kadyrovem na jedné straně a Vladimirem Putinem a Dmitrijem Medvěděvem na straně druhé.  

I z důvodu značného pokroku republiky v sociální, ekonomické, politické a vojensko-

bezpečnostní sféře má Kadyrov, co se týče lokálních záležitostí, rozvázané ruce. Politický režim 

v Čečensku se dá označit jako autoritativní, a vliv celého klanu daleko přesahuje hranice oblasti 

a bývá označován jako nejvlivnější na území celého severního Kavkazu. Jakákoliv politická 

konkurence byla postupně odstraněna (k nejprominentnějším konkurentům patřil i celý klan 

Jamadajevových).73 Svou vypovídající hodnotu má i ten fakt, že takřka všechny nejdůležitější 

vrcholné posty v republice jsou obsazeny buď příbuznými Kadyrova74, nebo etnickými 

Čečenci, kteří byli dosazení přímo na rozkaz čečenského lídra.  

Poklidná situace v regionu se připisuje také tomu, že má čečenský prezident k dispozicí 

vlastní ozbrojené složky. Ty mají v celé oblasti dominující roli, jelikož ruská federální vojska, 

která ještě nějakou dobu po válce zůstávala na svých základnách, byla téměř úplně stažena 

z republiky.75 

Důležitou roli v tom hraje i náboženství, přesněji řečeno místní duchovní vůdci. 

Kadyrov se zaručil jejích plnou podporou, čímž roste i podpora režimu obyvateli. Obecně se 

práce Kadyrova a duchovních vůdců s lidmi dá označit za ukázkovou. Prosazuje se totiž striktně 

mírná forma islámu, jakékoliv odchylky na stranu radikálních a wahhábistských forem se 

striktně utínají.76 

 Zároveň je Kadyrov členem politické strany „Единая Россия“, neboli v překladu 

„Jednotné Rusko“, tedy strany, jejíž předsedou je Dmitrij Medveděv a nejznámějším a 

nejvlivnějším členem je Vladimir Putin. Začátkem roku 2006 se Ramzan Kadyrov stal 

tajemníkem regionálního oddělení Jednotného Ruska.77 Především díky jeho osobě je možné, 

že Jednotné Rusko má stabilně vysoké volební výsledky, překračující 99%.78 Na posledních 

prezidentských volbách zde podobného výsledku dosáhl i Vladimir Putin79 – 99,73%.80 Tato 

čísla je ovšem, podle mnoha nezávislých pozorovatelů, nutno brát s rezervou. Velká část z nich 
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76 https://ru.delfi.lt/news/politics/rossiya-pri-putine-istoriya-neveroyatnogo-uspeha-rkadyrova.d?id=66219970 
77 "Рамзан Кадыров. Биография," RIA Novosti (Únor 16, 2007), http://ria.ru/spravka/20070216/60825494.html 

(přístup Prosinec 11, 2015). 
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79 Viz příloha č. 4 
80 Soboleva, Alla, "Чечня единодушно выбрала президентом Владимира Путина," Komsomolskaya Pravda 

(Březen 5, 2012), http://www.kp.ru/online/news/1097740/ (přístup Prosinec 12, 2015). 
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dokonce prohlašuje, že jsou výsledky zcela zfalšované. Nedisponují ale žádnými konkrétními 

důkazy, jelikož bezprostředního pozorování se neúčastní především z bezpečnostních důvodů.81 

4.3. Čečenská zahraniční politika 

 Sám Kadyrov zároveň většinou vyjadřuje podporu zahraniční politiky vlády Ruské 

federace. V posledních měsících se hlava Čečenské republiky pozitivně vyjadřovala jak o 

Ruské anexi Krymského poloostrova a jeho opětovnému začlenění do federace,82 tak i Ruské 

vojenské podpoře Syrského režimu. Podle něj je podpora boje proti teroristům na blízkém 

východě tak důležitá také proto, že neumožní mnoha extremistům pocházejícím ze Severního 

Kavkazu návrat zpět do Ruska a páchání zde teroristických útoků.83 Na druhou stranu se dá 

tvrdit, že Čečensko částečně vede i vlastní zahraniční politiku. Za zmínku stojí kontakty 

Kadyrova s vlivnými osobnostmi na blízkém východě a v muslimských zemích na severu 

Afriky. Nelze ovšem tvrdit, že se jedná o vyloženě negativní věc, naopak vřelých vztahů 

Kadyrova v těchto regionech občas využívá i sám Putin.84 Jako příklad zde můžeme zmínit 

osvobození ruských námořníku z ruského tankeru v Libyi v roce 2015.85  

Rostoucí vliv prezidenta Čečenska na mezinárodní scéně je stále více vnímán i Ruskými 

občany. Tak například během nedávných neschválených demonstrací v centrech Moskvy a 

Grozného ohledně situace s Barmskými muslimy Rohingya, které byly svolány samotným 

Kadyrovem a kterých se účastnili statisíce lidí, si mnozí povšimli překvapivě klidného jednání 

federálních bezpečnostních složek86, Navalny může tiše závidět.  

Ačkoliv se Čečenský prezident poměrně brzy (zřejmě na popud Putina) uklidnil, dají se 

z nastalé situace vyvodit následující závěry. Federální bezpečnostní síly se za každou cenu snaží 

vyhnout zásahům proti čemukoli, s čím je spojen Kadyrov. Mnohá ruská média se snaží 

vyhnout otevřené kritice čečenského lídra. Kromě toho se Kadyrov nebojí, někdy i velmi 

otevřeně a především za pomocí sociálních sítí, nesouhlasit s Ruským oficiálním postojem 

k některým mezistátním událostem.87 Naštěstí pro Rusko je osoba Putina pro Kadyrova stále 

                                                 
81 Grove, Thomas. "Analysis: Chechnya: How Did Putin's Party Win 99 Percent?" Reuters (Prosinec 21, 2011), 
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obrovskou autoritou, i proto tedy nedochází k ničemu zásadnějšímu, než komentářům na 

sociálních sítích. Mimochodem, koncem roku 2017 se Kadyrov dostal na seznam Magnitského, 

v důsledku čehož došlo k zablokování jeho účtů na sociálních sítích Facebook a Instagram.88 

Podle Olivera Bullougha a jeho článku v britském „The Guardian“ by se dalo veřejné 

vystoupení Ramzana Kadyrova ohledně zahraniční politiky Ruska shrnout zhruba takto: „Putin 

je zodpovědný za vše dobré, západ za vše špatné“.89 

Jakkoli je osobnost Ramzana Kadyrova rozporuplná, pořád se jedná o prvního, etnicky 

Čečenského muže, který se ve velmi mladém věku dostal na samotný vrchol legitimní Čečenské 

politické scény. Jeho legitimita byla dokonce uznána i Evropskou Unií, která podrobně 

monitorovala poválečný vývoj v Čečenské republice a dokonce navázala s Kadyrovym 

politický dialog, ačkoli s největší pravděpodobnosti proto, že žádné jiné alternativy před 

několika lety nebyly (pokud tedy nepočítáme extrémisty, jako Šamila Basajeva). Stejně tak, 

jako nejsou ani dnes.90 

4.4. Shrnutí 

Podle průzkumu od agentury VCIOM, který byl proveden v roce 2012, má Ramzan 

Kadyrov podporu 94% obyvatel. Obyvatelům republiky tak evidentně nevadí autokratická 

forma vlády, chybějící funkční politická opozice, nekompromisně tvrdý způsob boje proti 

radikálům a jiná specifika režimu, který místy částečně omezuje svobodu. Místní si užívají 

výsadního postavení v rámci Ruska a jsou především rádi tomu, co neviděli dlouhá léta – 

stabilitě a míru.  

Co se týče budoucnosti čečensko-ruských vztahů, tak se zdá scénář oddělení býti 

nereálným. Politické elity obou subjektů jsou velmi zainteresování ve spolupráci. I v případě 

změny vedení to prozatím nevypadá na změnu kurzu, žádný alternativní způsob zachování 

stability v regionu jednoduše momentálně neexistuje. Mimo to, Čečensko má míru autonomie, 

o které se jí mohlo v devadesátých letech jenom zdát. Pokud pomineme ekonomickou závislost, 

má Kadyrov k dispozici vlastní armádu. Mimo to se hlava Čečenska může vcelku volně  
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http://www.theguardian.com/world/2015/sep/24/-putins-closest-ally-and-his-biggest-liability-chechnya-ramzan-
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vyjadřovat k mezinárodním situacím, vést v podstatě vlastní mezinárodní politiku a 

dokonce v omezené míře i ovlivňovat celoruskou politickou linii.  

Z nastalé situace tak může Čečensko těžit mnohem více, než kdyby bylo samostatné de 

jure. Nicméně je nutné brát v úvahu specifika severního Kavkazu. Republika se přeci jenom 

Rusku poněkud kulturně vzdaluje, proto právě díky nepředvídatelné mentalitě lokálních národů 

nejde, například v případě krize, nebo změny vedení, nic předpokládat s jistotou.  
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5. Vojensko-bezpečnostní situace v Čečenské republice 

 Vojensko-bezpečnostní situace regionu se z velké míry odvíjí od výjimečného 

politického postavení Čečenska v rámci Ruské federace. Je to jediný subjekt z celé federace, 

který disponuje vlastními bezpečnostními složkami, které do roku 2016 podléhaly přímo 

čečenskému prezidentovi.91 Za další specifikum můžeme považovat také to, že na území celého 

regionu ještě v roce 2009 platil válečný stav, který mělo velký vliv na roli a složení armády. 

Kromě toho až do roku 2014, nemuseli Čečenci podstupovat povinnou vojenskou službu 

v ruské armádě.92 

 K největšímu profilování ozbrojených složek republiky došlo během druhé fáze Rusko-

čečenské války. Šlo především o tu část čečenských ozbrojených složek, která byla pod velením 

klanů Kadyrových a Jamadajevých a před tím se účastnila operací proti federálním vojskům.93 

Po vítězství Ruska a konci aktivní fáze války se úloha ozbrojených složek poněkud změnila, 

nicméně rozhodně nelze říct, že ztratila svůj smysl. Naopak došlo k postupnému vzniku čtyř 

batalionů. Jejích úloha byla lokalizace a zničení zbývajících radikálů na území republiky a 

odstranění jejích velitelů v rámci stále probíhající protiteroristické operace.94 Kromě toho se 

tyto síly účastnily i některých zahraničních operací ve spolupráci s federálními ozbrojenými 

složkami Ruské federace.95,96 

5.1.Kadyrovcy 

 Kadyrovcy (Кадыровцы), nebo také KRAšniki (КРАшники), jsou nejznámějšími 

ozbrojenými silami Čečenské republiky. Hlavní část Kadyrovců jsou bývalí separatisti, kteří se 

pod velením Achmata a Ramzana Kadyrových  účastnili první a druhé Rusko-čečenské války 

na straně vojsk Čečenské republiky Ičkerie. Po přechodu celého klanů Kadyrových na stranu 

Ruska,97 se stejné jednotky zapojily do bojů proti separatistům. Díky výborné znalosti terénu, 

místních specifik a metod bojovníku Ičkerie, hrály tyto složky důležitou roli v prolomení jejich 
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odporu především v Grozném a v horských oblastech. V roce 2006 došlo k reorganizaci těchto 

skupin. Přímým rozkazem Ramzana Kadyrova byly vytvořeny bataliony Jih a Sever (Юг и 

Север). Formálně sice spadaly pod správu 46té armády severokavkazského okruhu Ruské 

federace, nicméně se fakticky řídily pouze rozkazy Čečenského prezidenta.98 Zformování 

těchto brigád navíc probíhalo podle etnické příslušnosti, tedy pouze etnickými Čečenci. 

Batalionu Sever oficiálně velí Alibek Delimchanov, bratr Adama Delimchanova, který je 

poslancem Ruské státní dumy. Oba patří do toho nejbližšího okruhu Ramzana Kadyrova. 

Velitelem batalionu Jih byl jmenován Muslim Iljasov, který ještě v roce 2003 stále bojoval na 

straně Aslana Maschadova.99 

 V roce 2008 se oficiálně upustilo od označení Jih a Sever. Jednotky byly přejmenovány 

na 248, respektive na 249 specializovaný motorizovaný batalion 46té Ruské armády. Mnozí 

vojenští experti již mnohokrát podotkli, že se jedná o skvěle vycvičené a velmi disciplinované 

bojové jednotky.100 

 V roce 2016 byl Vladimirem Putinem vydán příkaz o vytvoření Nacionální guardie, 

známé také jako Rosguardie (Национальная гвардия/Росгвардия). Tyto změny zasáhly i 

ozbrojené síly, loajální přímo Kadyrovu, jelikož veškeré specializované jednotky přešly pod 

bezprostřední velení Nacionalní guardie. Týká se to i těch nejelitnějších jednotek OMON, 

SOBR a TĚREK. Tímto rozkazem byl v podstatě završen přechod veškerých bojeschopných 

sil Čečenské republiky zpod velení Kadyrova do státní složky.101  

 Hlavním velitelem Rosguardie byl samotným Putinem jmenován Viktor Zolotov. 

Jelikož je Vladimir Putin hlavním velitelem ruských vojsk, můžeme tedy říci, že elitní čečenské 

jednotky, včetně obou batalionů restrukturalizovaných v roce 2008, formálně přešly pod jeho 

velení. Kromě toho byl Zolotov jmenován i hlavním velitelem protiteroristických sil na 

severním Kavkazu, do kterého geograficky spadá i Čečensko, což je přímo jurisdikce Ramzana 

Kadyrova.102  
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5.2.Důsledky restrukturalizace bezpečnostních složek 

 Veškeré výše popsané změny ve vedení ozbrojených složek působí při nejmenším 

poněkud překvapivě. Na první pohled jsou mezi Putinem a Kadyrovem stále vynikající vztahy, 

které skutečně připomínají vztah mezi otcem a synem. Změna velení se tedy nejeví jako trest 

pro Kadyrova. Jednotky se pod jeho velením účastnily i několika zahraničních operací ve 

spolupráci s federálními vojsky. Nikdy tedy nešlo o jakoukoliv samočinnost Kadyrova. Kromě 

toho ve svém prohlášení Kadyrov reagoval na tyto změny pozitivně, když prohlásil, že jsou 

čečenské jednotky připraveny na službu pod hlavičkou nových silových struktur.103 

 Celkem má pod nové velení přejit až 5300 lidí, kromě speciálního pluku Achmata 

Kadyrova (jiný název pro batalion Sever) a 248 motorizovaný batalion (stále ten samý název 

pro batalion Jih), specializované jednotky OMON, SOBR a TĚREK se má také jednat o 

speciální brigádu ochrany ropného komplexu republiky (подразделение охраны нефтяного 

комплекса республики).104 V policii, která spadá pod Ministerstvo vnitra Čečenské republiky, 

zůstane sloužit odhadem až 11000 lidí a tato složka zůstane pod kontrolou čečenského 

prezidenta. 105 

 Přechod všech výše zmíněných jednotek s sebou může přinést i, na první pohled, 

nečekané následky. Kadyrov tak nejen formálně ztratil kontrolu nad jednotkami, přišel tím 

zároveň i o možnost vlastního jmenování velitelů. Nemůže se tak opakovat ani situace z roku 

2014, kdy po útoku skupiny teroristů na Grozný sám Kadyrov převzal velení nad 

protiteroristickou operací v hlavním městě republiky.106 Navíc ho velení Rosguardie formálně 

ani nemusí uvědomit o probíhající operaci v jeho vlastním regionu,107 i když se tak s největší 

pravděpodobností nikdy nestane. Tím by se Zolotov, jako hlavní velitel těchto operací, mohl 

dostat do otevřeného konfliktu s Kadyrovem. Ačkoli formálně bude mít elitní čečenské síly pod 

velením právě velitel Rosguardie, neznamená to, že se jednotky, které dosud prokazovaly 

                                                 
103

 "Как Путин ликвидировал армию Кадырова " Novaya Gazeta (Duben 11, 2016), 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/04/09/68142-kak-putin-likvidiroval-armiyu-kadyrova (přístup 

Prosinec 23, 2017). 
104

 "Сотрудники МВД Чечни переходят в Национальную гвардию" Kavkaz.realii (Listopad 1, 2016), 

https://www.kavkazr.com/a/sotrudniki-mvd-chechni-perekhodyat-v-nazionalnuyu-gvardiyu/28087919.html 

(přístup Prosinec 23, 2017). 
105

 "Кадыров остался без армии" Kavkaz.realii (Leden 5, 2017), https://www.kavkazr.com/a/kadyrov-ostalsya-

bes-armii-/28215400.html (přístup Prosinec 23, 2017). 
106

 "Спецоперация в Грозном. Хроника событий" TASS inform agenstvo (Prosinec 4, 2014), 

http://tass.ru/proisshestviya/1621726 (přístup Prosinec 23, 2017) 
107

 "Как Путин ликвидировал армию Кадырова " Novaya Gazeta (Duben 11, 2016), 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/04/09/68142-kak-putin-likvidiroval-armiyu-kadyrova (přístup 

Prosinec 23, 2017). 

 



31 

 

 

úplnou oddanost čečenskému prezidentovi, postaví za něj. Konflikt by tak přerostl na 

celonárodní úroveň a je velmi pravděpodobné, že by se Putin postavil právě na stranu Kadyrova 

a Zolotov by tak přišel o svoje místo. 

 Dalším důsledkem by mohly být personální změny v samotných brigádách. S 

přechodem bojového personálu pod vládní síly, budou předány i jejich osobní složky, ke kterým 

se tak dostane kontrarozvědka. Pro ně to bude pravděpodobně první možnost zhodnotit veškerý 

personál, jehož velká část, jak již bylo zmíněno, bojovala nejdříve na straně čečenských 

separatistů a pro přechodu na stranu federálních sil museli být amnestování. Jde pochopitelně 

o ty nejvěrnější Kadyrovy bojovníky. Podle Petra Zaikina, právníka a bývalého operativního 

zaměstnance Ministerstva vnitra RF, můžeme očekávat, že se současné vedení pokusí 

civilizovaně zbavit některých těchto vojáků ať už převelením, nebo tak, že starší personál 

pošlou do výsluhy s příslušnou peněžní odměnou.108 

 Pokud se tak opravdu stane, půjde ze strany velení o brilantní tah, který nejen zbaví 

jednotky neprověřených státem osob, ale i potenciálně oslabí oddanost jednotek čečenskému 

lídrovi.  

5.3.Další relevantní ozbrojené složky 

 Kromě jednotek Sever a Jih, které organizoval sám Kadyrov, hráli důležitou roli 

v poválečném vývoji republiky ještě bataliony Vostok109 (Восток) a Zapad (Запад).  

 Známějšímu z nich, Vostoku velel Sulim Jamadajev. Organizován byl v roce 2003 

rovněž z jednotek, které několik let před tím bojovaly proti federálním silám. Po přechodu na 

stranu Ruska, předali bratři Jamadajevi ruským jednotkám kontrolu nad městem Gudermes.110 

Během trvání protiteroristické operace až do rozpuštění batalionu po konfliktu s Kadyrovem se 

Vostok účastnil desítek protiteroristických operací na území Čečenska, stejně tak i některých 

zahraničních operací vyžádáných velením armády Ruské federace.111 

 Batalion Západ byl nejstarší ze všech dříve zmíněných batalionů. Vznikl už začátkem 

devadesátých let a byl složen z osob, které patřily do opozice tehdejšího prezidenta Ičkerie 

Džochara Dudajeva. Velitelem byl Said-Magomed Kakiev a již v letech 1993 – 1994 se pod 
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jeho velením tyto jednotky účastnily střetů proti separatistickým vojskům Dudajeva. Pro jejich 

lokální úspěchy byly zároveň považovány za nejdůvěryhodnější spojence. Díky tomu mohly od 

roku 1994 využívat podpory ruské vojenské rozvědky a později byly začleněny do struktur 

ruské armády jako 42 motorizovaná divize armády RF.112 

Nutno také dodat, že jak Vostok, tak i Zapad se po celou dobu existence nacházely vně 

republikových pravomoci a tedy nikdy nebyly pod kontrolou Ramzana Kadyrova.113 

5.4.Čečenské ozbrojené složky v zahraničních operacích 

 Ruská vláda několikrát využívala čečenské vojenské síly v operacích s mezinárodním 

přesahem. Například Vostok se pod velením Sulima Jamadajeva ve spolupráci s batalionem 

Zapad a Ruskou armádou, účastnil speciální operace v Libanonu v roce 2006.114 V roce 2008 

se Vostok rovněž pod velením Sulima Jamadajeva úspěšně účastnil Pětidenní války v Jižní 

Osetii.115 

 I samotný Ramzan Kadyrov mnohokrát veřejně prohlašoval, že jeho armáda je 

připravena kdykoli splnit veškeré úkoly, včetně zahraničních misí, které jim budou uloženy 

hlavním velitelem vojsk Ruské federace Vladimirem Putinem. Prohlašoval tak v kontextu 

k válečným konfliktům v Sýrii116 a na Ukrajině117. Nakonec se Kadyrovcy skutečně účastnili 

obou konfliktů, ačkoli v nich hráli poněkud odlišné role. Zatímco na Ukrajině byla jejich 

přítomnost spíše veřejným tajemstvím, jelikož oficiálně se žádné Ruské jednotky konfliktu na 

Donbasu neúčastnili118, Syrského konfliktu se již účastnili jako zvaní hosté.119 
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5.6.Shrnutí 

 Nehledě na restrukturalizaci armádní vertikály, v důsledku které byly Kadyrovské 

nejelitnější speciální jednotky a armáda převedeny pod celostátní vedení, pořád jde o jednotky 

loajální především samotnému Kadyrovu. Proto se i v případě, že by v blízké době došlo 

k destabilizaci politické a vojensko-bezpečnostní situace v regionu, dá očekávat, že budou 

všechny tyto jednotky čečenskému prezidentovi ihned plně k dispozici. Problém by ovšem 

mohl nastat výhledově. Pokud by došlo k dosazení do vedoucích pozic osob, které by nevybíral 

sám Kadyrov a k postupnému obměňování složení batalionů z důvodu stárnutí a odchodu do 

důchodů současného personálu, mohl by Kadyrov v případě potenciálního ozbrojeného 

konfliktu přijít o své nejbojeschopněji jednotky. Jen těžko se dá předpokládat, že by se současný 

vůdce Čečenské republiky při obraně spoléhal na 11000 policistů bez zvláštního výcviku.      

Současné změny tak naznačují, že se žádné další neočekáváné kroky k větší 

samostatnosti regionu skutečně neočekávají. 
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Závěr 

 Na vztah mezi Čečenskou republikou a Ruskou federací se dá nahlížet ze dvou stran. 

Na jednu stranu se administraci Ramzana Kadyrova povedlo dosáhnout té míry nezávislostí, o 

kterou Čečenci usilovali před 25 lety. Samotný Kadyrov a lidé z jeho politického okolí dosáhli 

na takovou míru nezávislosti, o které se mnohá jiným lídrům regionů po celím světě ani nesnilo. 

Dostávají totiž obrovské finanční prostředky z federálního rozpočtu, se kterými nakládají dle 

svého uvážení. Tedy jsou závislí na toku peněz z centra, ale po jejích obdržení již nejsou nijak 

kontrolování.  

Na druhou stranu se nedá říci, že jde o nezávislost v pravém smyslu tohoto slova. Ti 

Čečenci, kteří směřovali k plné politické nezávislosti, nemohou být dnes spokojení, jelikož o 

naprosté většině politických rozhodnutí ohledně Čečensku se rozhoduje za hranicemi republiky 

v Moskvě. Beze sporu jde ale o posun v porovnání devadesátými lety. Republika se za pomoci 

dotací rozvijí, lidé již žijí v míru a nemusí se ukrývat před bombardováním ze strany federálních 

vojsk. Došlo také k podstatnému zmenšení počtu teroristických útoku, které jsou nyní již spíše 

vzácnosti. Zásluhu na tom má především autoritářský a nekompromisní přístup Ramzana 

Kadyrova, což nejednou vyvolalo negativní reakce ze strany ochránců lidských prav. 

Místo nezávislosti tak jde spíše o speciální, a v některých ohledech i o naprosto 

výjimečný vztah s centrem. I přes takřka plnou závislost na financích, plynoucích z Moskvy, 

patří Čečensko spíše k regionům s rozšířenou samosprávou, než k těm, které jsou pod plnou 

kontrolou vlády, sídlící v Kremlu. Kromě toho má republika stále značný vliv na federální 

silové struktury díky početným a skvěle vycvičeným ozbrojeným složkám, které sice nyní již 

formálně pod správou ruské vlády, fakticky jsou ale oddány především čečenskému 

prezidentovi.  

Potenciálně problematické pro Rusko může být ten fakt, že celá konstrukce Čečensko-ruských 

vztahů se v současné době drží pouze na dvou lidech – na Vladimiru Putinovi a Ramzanu 

Kadyrovovi. Veškeré ekonomické výhody a politické svobody pro čečenský národ a pro jejích 

politické elity jsou především odměnou za loajalitu ze strany ruského prezidenta. Pro Čečensko 

je to ale v současné době jediná šance, jak nastartovat svou zaostalou ekonomiku. Efektivita 

využití finančních prostředku v republice je ovšem krajně malá a pokud nedojde ke zlepšení a 
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masivním investicím do místního průmyslu, nebudou mít Čečenci dostatek financí na to, aby 

mohli alespoň výhledově pomýšlet na plnou nezávislost od Moskvy.  
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SUMMARY 

There are two ways to look at the relationship between Russia and Chechen Republic. 

Administration of Ramyan Kadyrov did manage to reach the level of independence, desired 

during Russo-Chechen wars. While money keeps flowing from the federal budget, Kadyrov 

and his closest allies can spend it at their discretion without being controlled by the 

government. On the other hand, however, most important decisions about Chechnya are taken 

in Moscow. Therefore Chechen republic cannot be considered as politically independent. The 

relationship between Chechnya and Russia can still be described as special, or even as 

exceptional in comparison to other Russian regions. Unlike many other Russian federal 

republics and autonomous areas, Chechen Republic can boast with extended autonomy. While 

pretty much unlimited flow of money had already been mentioned before, same goes for 

military and, to a certain degree, political decisions, especially regarding foreign policies 

towards other Muslim countries.  

 The biggest problem for Russian relations with Chechnya is the fact that this special 

relationship only depends on two people – Vladimir Putin and his Chechen counterpart. 

Should anything unexpected happed to any of these two, significant problems may arise. 

However, given the current state of Chechen economy any move towards independence 

would be an economical suicide, as Chechnya still belongs to the least developed Russian 

regions, with virtually no infrastructure at all. Once Ramzan Kadyrov and Chechen 

government finally realize, that investment in local industry would pay off greatly in 

following years and might potentially make whole region much more independent on Russia, 

Chechens might be able to dictate even more terms to Russian government. Until then, no 

steps towards further independence should or will be taken. 

  



37 

 

 

POUŽITÉ PRAMENY A LITERATURA 

 

Primární zdroje 

„MARKEDONOV Sergey Miroslavovič, „История и перспективы чеченского 

сепаратизма,“ polit.ru záři 6, 2007, http://polit.ru/article/2007/09/06/chechnya/ (staženo 2. 

12. 2017) 

MARKEDONOV Sergey Miroslavovič „Системный сепаратизм на бюрократическом 

рынке,“ polit.ru, červenec 20, 2007, http://polit.ru/article/2007/07/20/ramzan/ (staženo 2. 12. 

2017) 

 

SOULEIMANOV, Emil Aslan. Endless War: The Russian-Chechen Conflict in Perspective 

Frankfurt Am Main: Peter Lang, 2007. 

Vláda Čečenské republiky "Стратегия социально-экономического развития Чеченской 

Республики до 2025 года ", Vláda Čečenské republiky, 2012, http://economy-

chr.ru/content/upload/Стратегия%20социально-

экономического%20развити,я%20Чеченской%20Республики%20до%202025%20г.pdf 

(staženo 18. 12. 2017) 

Sekundární literatura 

Knihy 

ACHMADOV, Javus Zaindijevič a CHASMAGOMADOV, E. Ch. История Чечни в XIX-

XX веках. Moskva: Puls, 2005. 

FURMAN, Dmitriy Efimovič. Чечня и Россия: общества и государства. Moskva: 

Polinform-Talburi, 1999. 

GOLUB´, A. A. Экономика природных ресурсов. Moskva: Aspekt-press, 2010. 

LITELL, Jonathan. Tchétchénie, an III Paříž: Gallimard, 2010. 

MOROZ, Oleg Pavlovič. Ельцин. Лебедь. Хасавюрт. Moskva: 2012 

MUEDINI, Fait. Sponsoring Sufism: How Governments Promote "mystical Islam" in Their 

Domestic and Foreign Policies. Londýn: Palgrave Macmillan, 2015 



38 

 

 

 

RODIONOVA, Irina. Экономическая география России. Moskva: Moskovskij licej, 1999- 

SCHNEIDER Vladimir Gennadievič. Советская национальная политика и народы 

Северного Кавказа в 1940—1950-е гг. Berlin: Directmedia, 2015. 

SURKOV A. P. Чечня в пламени сепаратизма. Saratov: Povolžskije akademičeskije 

gosudarstvennyje služby, 1998.  

Šajchullin, Marat Selirovič. Конституционно-правовые гарантии местного 

самоуправления в Российской Федерации. Moskva: Jurlitinform, 2016. 

 

UŠAKOV Dmitrij. Толковый словарь Ушакова. Moskva: BŠS, 1935.  

YUMATOV, Konstantin V a KOLPINSKAYA Ekaterina G. “The Chechen Question in the 

European -Russian Relations." Tomsk: Tomsk State University Press, 2008. 

Odborné publikace 

KUDRYAVCEV Alexandr Vasiljevič Kudryavcev, “Чеченцы в восстаниях и войнах 

XVIII-XIX веков.“ Vestnik Evrazii, vyd. 2, No. 1, 1996. Dostupné na 

https://cyberleninka.ru/article/v/chechentsy-v-vosstaniyah-i-voynah-hviii-hix-vekov (staženo 

2. 12. 2015). 

MUZAYEV Timur ”ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИЧКЕРИЯ. Политический 

мониторинг. Ежемесячные обзоры Октябрь 1997 - сентябрь 1999 г.“ Meždunarodnyj 

institut gumanitarno-političeskich issledovanij vyd. 1, No. 1, podzim 1999. Dostupné z 

http://www.igpi.ru/monitoring/1047645476/oct_97/chechen.html (staženo 2. 12. 2017). 

SANIN, Grigory, “ Живет такой парень,” Itogi, Vyd. 40, No. 1, 2 říjen 2006, Dostupné z 

http://www.itogi.ru/archive/2006/40/35241.html (staženo 11. 12. 2017). 

SOULEIMANOV Emil A. a ALIYEV Husein "Kadyrov, Moscow, and Rohingya" the CACI 

Analyst, Říjen 14, 2017. Dostupné z https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-

articles/item/13478-kadyrov-moscow-and-rohingya.html (staženo 23. 12. 2017). 

TIMIGOVA Lyubov “Социально-экономическое развитие Чеченской республики,” 

Journal Discussion, Vyd. 11, No. 63, Prosinec, 2015. Dostupné z http://www.journal-

discussion.ru/publication.php?id=1503 (staženo 11. 12. 2017



39 

 

 

 

Novinové a on-line články 

Autor neznámý. „91 Amerasian Children Leave Vietnam for U.S.“, Los Angeles Times, 1. 

března 1985. 

CROSSETTE, Barbara. „Hanoi Asks to End Amerasians‘ Issue“, The New York Times, 20. 

října 1985. 

Reuters, „Congressmen Claim an Accord With Hanoi to Resettle Amerasians“, The New 

York Times, 21. ledna 1988.  

ALIEV, Timur, "Кому принадлежит чеченская нефть?" Newsland, Duben 8, 2011. 

Dustupné z http://newsland.com/news/detail/id/673369/ (staženo 10. 12. 2017). 

 

BULLOUGH, Oliver, "Putin’s Closest Ally – and His Biggest Liability," The Guardian, Září 

23, 2015. Dostupné z http://www.theguardian.com/world/2015/sep/24/-putins-closest-ally-

and-his-biggest-liability-chechnya-ramzan-kadyrov (staženo 10. 12. 2017). 

 

ČARODEEV, Gennadij. „Меньше Ичкерии!,“ Izvestija, říjen 31, 2002. Dostupné z 

https://iz.ru/news/269167 (staženo 2. 12. 2017). 

 

GOLOVANOV, Roman, "Чеченцы действительно воюют в Сирии на стороне армии 

Башара Асада" Komsomolskaya pravda, Únor 9, 2016. Dostupné z 

https://www.kp.ru/daily/26490/3359790/ (staženo 23. 12. 2017). 

 

GRIGORYAN, Mark, "Чечня: независимость 20 лет спустя." BBC Russian, Srpen 8, 2011. 

Dostupné z http://www.bbc.com/russian/russia/2011/06/110608_checnya_anniversary.shtml 

(staženo 5. 12. 2015). 

 

GROVE, Thomas. "Analysis: Chechnya: How Did Putin's Party Win 99 Percent?" Reuters, 

Prosinec 21, 2011. Dostupné z http://www.reuters.com/article/us-russia-chechnya-elections-

idUSTRE7BK1CA20111221#a8PkMCBhr7bi5PQh.97 (staženo 12. 12. 2015). 

 

IVANOV, Maxim a MURADOV Moussa, "Александр Хлопонин размежевал 

подчиненных." Kommersant, Záři 8, 2012. Dostupné z http://www.kommersant.ru/doc-

rss/2018667 (staženo 11. 12. 2015). 

 

JACHOVIČ, Julian. „Россия при Путине. История невероятного успеха Р.Кадырова“ 

ru.delfi, říjen 29, 2014. Dostupné z https://ru.delfi.lt/news/politics/rossiya-pri-putine-istoriya-

neveroyatnogo-uspeha-rkadyrova.d?id=66219970 (staženo 2. 12. 2017). 

 

"Kadyrov Claims Masterminds of Thwarted Attack on Him Hiding in Syria," Russia Today, 

Listopad 5, 2015. Dostupné z https://www.rt.com/politics/320879-kadyrov-claims-

masterminds-behind-thwarted/ (staženo 11. 12. 2015). 

 

KAZENIN, Konstantin, "Как украинский кризис помог Рамзану Кадырову," Forbes, Záři 

29, 2014. Dostupné z http://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/269209-kak-ukrainskii-

krizis-pomog-ramzanu-kadyrovu (staženo 11. 12. 2015



40 

 

 

 

KOVALKOV, Nikolay, "Режим ожиданий," Kommersant, Říjen 15, 2010. Dostupné z 

http://www.kommersant.ru/doc/2039949 (staženo 11. 12. 2015). 

 

KLYUČKIN, Anton, "Сотворение мира: Как Рамзан Кадыров обустроил Чечню," 

Lenta.ru, Leden 5, 2013. Dostupné z http://lenta.ru/articles/2013/02/05/ramzan (staženo 11. 

12. 2015). 

 

LUZIN, Pavel. "Рамзан Кадыров во внешней политике России" Intersection, Duben 11, 

2017. Dostupné z http://intersectionproject.eu/ru/article/security/ramzan-kadyrov-vo-

vneshney-politike-rossii (staženo 23. 12. 2017). 

 

MAGOMEDOV, Ramazan, "О чем договорились Сечин и Кадыров?," Kavpolit, Červen 

23, 2015. Dostupné z http://kavpolit.com/articles/o_chem_dogovorilis_sechin_i_kadyrov-

17718/ (staženo 10. 12. 2015). 

 

MALOVERYAN, Yurii, "Мирная жизнь Чечни на фоне портретов," BBC News, Listopad 

6, 2007. Dostupné z http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7080000/7080385.stm 

(staženo 23. 12. 2017). 

 

MARKOV, Sergey, "Задачи Кадырова." Izvestiya, Březen 19, 2007, 

http://izvestia.ru/news/322712 (staženo 11. 12. 2015). 

 

"Russia Chechnya: Deadly Rebel Attack Rocks Grozny." BBC News, Prosinec 4, 2014. 

Dostupné z http://www.bbc.com/news/world-europe-30323751 (staženo 11. 12. 2015). 

 

SOBOLEVA, Alla, "Чечня единодушно выбрала президентом Владимира Путина," 

Komsomolskaya Pravda, Březen 5, 2012. Dostupné z http://www.kp.ru/online/news/1097740/ 

(staženo 12. 12. 2015). 

 

SOLOPOV, Maxim, "Полтриллиона после войны: сколько потрачено на восстановление 

Чечни," RBK, Prosinec 12, 2014. Dostupné z  

http://www.rbc.ru/special/economics/15/12/2014/548af06b2ae596f43c5437ee (staženo 10. 

12. 2015). 

 

TUMANOV, Grigorij, "Работа на взнос: Как устроен благотворительный фонд имени 

Ахмата Кадырова." Kommersant, Červen 1, 2015. Dostupné z 

http://www.kommersant.ru/doc/2736101 (staženo 10. 12. 2015). 

 

"БАБ и чеченская война", Komsomoľskaya pravda, Březen 23, 2013. Dostupné z 

https://www.kp.ru/daily/26050/2962758/ (staženo 18. 12. 2017).



41 

 

 

 

 

 

"Батальон МО «Запад»" Axis news, Červenec 3, 2006. Dostupné z 

http://old.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/msg/2006/07/m56554.htm (staženo 23. 12. 2017). 

 

"Батальоны «Север» и «Юг»" Axis news, Červenec 2, 2007. Dostupné z 

http://old.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/msg/2006/07/m56564.htm (staženo 23. 12. 2017). 

 

"Батальоны "Юг" и "Север" прекратили свое существование" REGNUM , Prosinec 16, 

2008. Dostupné z https://regnum.ru/news/polit/1100105.html (staženo 23. 12. 2017). 

 

"Бывший лидер боевиков Ямадаев объявил войну чеченским сепаратистам" 

NEWSru.com, Srpen 6, 2000. Dostupné z 

http://www.newsru.com/arch/russia/06aug2000/iamadaev.html (staženo 23. 12. 2017). 

 

"В честь пророка," Expert Online, Březen 10, 2009. Dostupné z 

http://expert.ru/2009/03/10/chechprork/ (staženo 18. 12. 2017). 

 

"В Чечне весной и осенью 2017 года призовут в армию 500 человек" Eto Kavkaz, Březen 

31, 2016. Dostupné z https://etokavkaz.ru/news/24067 (staženo 23. 12. 2017). 

 

"В Чечне оценили попадание Кадырова в "список Магнитского" " Lifenews, Prosinec 20, 

2017). Dostupné z 

https://life.ru/t/новости/1072277/khoroshii_podarok_v_chiechnie_otsienili_popadaniie_kadyr

ova_v_spisok_maghnitskogho (staženo 23. 12. 2017). 

 

"В Чечне снят режим контртеррористической операции" RBK, Duben 16, 2009. Dostupné 

z https://www.rbc.ru/politics/16/04/2009/5703d3519a79473dc814db7e (staženo 2. 1. 2018). 

 

"В Чечне создана авиакомпания Грозный-авиа", Regnum , Srpen 17, 2007. Dostupné z 

https://regnum.ru/news/872055.html (staženo 18. 12. 2017). 

 

"Всю полицию Грозного подчинили младшему лейтенанту Кадырову," LENTA.RU, 

Prosinec 20, 2017. Dostupné z https://m.lenta.ru/news/2017/12/20/kadyrov/amp/ (staženo 23. 

12. 2017). 

 

"Глава Росгвардии Виктор Золотов возглавит антитеррористическую группировку на 

Северном Кавказе" Novaya Gazeta, Červenec 29, 2017. Dostupné z 

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/07/29/133957-direktor-rosgvardii-vozglavit-

antiterroristicheskuyu-gruppirovku-na-severnom-kavkaze (staženo 23. 12. 2017). 

 

"Кадыров: Чечня поможет Крыму "возродиться и крепко встать на ноги,"" RIA Novosti, 

Červen 14, 2014. Dostupné z http://ria.ru/crimea_today/20140614/1011990221.html (staženo 

12. 12. 2015). 

 

"Кадыров и кадыровцы: почему Кремль прощает чеченскому руководству все " 

Nastojašeje vremya, Leden 16, 2016. Dostupné z 

https://www.currenttime.tv/a/27495115.html (staženo 23. 12. 2017).



42 

 

 

 

"Кадыров остался без армии" Kavkaz.realii, Leden 5, 2017. Dostupné z 

https://www.kavkazr.com/a/kadyrov-ostalsya-bes-armii-/28215400.html (staženo 23. 12. 

2017).  

 

"Кадыров предложил отправить в Сирию сухопутные войска РФ" Interfax, Září 30, 2015. 

Dostupné z http://www.interfax.ru/russia/470281 (staženo 23. 12. 2017).  

 

"Как Путин ликвидировал армию Кадырова" Novaya Gazeta, Duben 11, 2016. Dostupné z 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/04/09/68142-kak-putin-likvidiroval-armiyu-

kadyrova (staženo 23. 12. 2017). 

 

"Контртеррористическая операция в Чечне 1999‑2009 гг. Справка" RIA Novosti, Březen 

26, 2009. Dostupné z https://ria.ru/defense_safety/20090326/166106234.html (staženo 23. 12. 

2017). 

 

"Конфликт глав Чечни и Ингушетии быстро разрешится, если Москва не будет 

принимать ничью сторону", REGNUM, Srpen 9, 2012. Dostupné z 

https://regnum.ru/news/1559845.html (staženo 18. 12. 2017). 

 

"Кто спонсирует чеченских террористов?", Newsland, Srpen 17, 2007. Dostupné z 

https://newsland.com/user/4297757961/content/kto-sponsiruet-chechenskikh-

terroristov/4475141 (staženo 18. 12. 2017). 

 

"Моряки с российского танкера из Ливии освобождены и прибыли в Москву" Grozný 

inform, Prosinec 18, 2015. Dostupné z http://www.grozny-inform.ru/news/society/67233/ 

(staženo 23. 12. 2017). 

 

"На какие регионы госказна тратит больше всего?," Argumenty i Fakty, Listopad 7, 2017. 

Dostupné z 

http://www.aif.ru/dontknows/actual/na_kakie_regiony_goskazna_tratit_bolshe_vsego 

(staženo 10. 12. 2017). 

 

Наказанный народ. Как депортировали чеченцев и ингушей,“ Ria novosti, Únor 2, 2008. 

Staženo z https://ria.ru/spravka/20080222/99840311.html (staženo 2. 12. 2017). 

 

"Почти все жители Чечни проголосовали за "Единую Россию"" IA REGNUM, Prosinec 5, 

2011. Dostupné z http://regnum.ru/news/polit/1475345.html (staženo 11. 12. 2017). 

 

"Последний мост в Бейруте" RG.RU, Prosinec 6, 2006. Dostupné z 

https://rg.ru/2006/12/06/livan.html (staženo 23. 12. 2017). 

 

"Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне," Novosti 

mail.ru, Listopad 7, 2017. Dostupné z https://news.mail.ru/politics/31566947/?frommail=1 

(staženo 10. 12. 2017). 

 

"ПРОТИВ ВСУ НА ДОНБАССЕ ВОЕВАЛИ ЦЕЛЫЕ ОТРЯДЫ СПЕЦНАЗА 

КАДЫРОВА" TSN Ukraina, Únor 23, 2016. Dostupné z https://ru.tsn.ua/ato/protiv-vsu-na-

donbasse-voevali-celye-otryady-specnaza-kadyrova-doklad-yashina-584665.html (staženo 23. 

12. 2017). 



43 

 

 

 

"Путин не примирил Кадырова и Евкурова", IA Alaniainform, Leden 26, 2016. Dostupné z 

http://osinform.org/54401-putin-ne-primiril-kadyrova-i-evkurova.html (staženo 18. 12. 2017). 

 

"Путин поблагодарил Кадырова за восстановление Грозного," Life News, Prosinec 10, 

2017. Dostupné z http://lifenews.ru/news/174478 (staženo 10. 12. 2017). 

 

"Р.Кадыров: "В России должен быть только один президент,"" Grozny-inform, Srpen 12, 

2010. Dostupné z http://grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=8&PubID=20251 (staženo 11. 

12. 2015). 

 

"Рамзан Кадыров. Биография," RIA Novosti, Únor 16, 2007. Dostupné z 

http://ria.ru/spravka/20070216/60825494.html (staženo 11. 12. 2015). 

 

"Рамзан Кадыров готов воевать с «шайтанами» в Донбассе" NTV, Prosinec 16, 2014. 

Dostupné z  http://www.ntv.ru/novosti/1274938/ (staženo 23. 12. 2017). 

 

"Россия при Путине. История невероятного успеха Р.Кадырова," RU.Delfi, Říjen 29, 

2014. Dostupné z https://ru.delfi.lt/news/politics/rossiya-pri-putine-istoriya-neveroyatnogo-

uspeha-rkadyrova.d?id=66219970 (staženo 23. 12. 2017).  

 

"Сотрудники МВД Чечни переходят в Национальную гвардию" Kavkaz.realii, Listopad 

1, 2016. Dostupné https://www.kavkazr.com/a/sotrudniki-mvd-chechni-perekhodyat-v-

nazionalnuyu-gvardiyu/28087919.html (staženo 23. 12. 2017). 

 

"Чечено-ингушский конфликт... "Кому-то ингуши кажутся малым народом, но они 

обладают огромной волей", Kavkazský uzel, Červenec 5, 2016. Dostupné z 

https://onkavkaz.com/articles/2626-checheno-ingushskii-konflikt-komu-to-ingushi-kazhutsja-

malym-narodom-no-oni-obladayut-ogromnoi-.html (staženo 18. 12. 2017). 

 

"Чеченский спецназ распугал всех грузинских солдат" Vesti.ru, Srpen 14, 2008. Dostupné 

z http://www.vesti.ru/doc.html?id=201122&cid=1 (staženo 23. 12. 2017). 

 

"Экономика чеченского террора", Kommersant.ru, Září 15, 1999. Dostupné z 

https://www.kommersant.ru/doc/23319 (staženo 18. 12. 2017). 

 

"ЮЖНЫЙ ОКРУГ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" Rosgvardija, Prosinec 2016. Dostupné z 

http://www.rosgvard.ru/ru/page/index/yuzhnyj-okrug (staženo 23. 12. 2017



44 

 

 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Dotace Čečenské republice z federálního rozpočtu Ruska (graf) 

Příloha č. 2: Hrubý domácí produkt na jednoho člověka Čečenské republiky (tabulka) 

Příloha č. 3: Neoficiální schéma toku peněz do fondu Akhmada Kadyrova (schéma) 

Příloha č. 4: Výsledky prezidentských voleb v Čečenské republice (tabulka) 

 



45 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Dotace Čečenské republice z federálního rozpočtu Ruska (graf) 

Příloha č. 2: Hrubý domácí produkt na jednoho člověka Čečenské republiky (tabulka) 

 



46 

 

 

Příloha č. 3: Neoficiální schéma toku peněz do fondu Akhmada Kadyrova (schéma) 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

Příloha č. 4: Výsledky prezidentských voleb v Čečenské republice (tabulka) 

 


