
Současný svět
Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním 

fondem v rámci
Operačního programu Praha adaptabilita

Gymnázium prof. Jana Patočky

Jindřišská 36

110 00 Praha 1

www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet

geu@gpjp.cz

www.esfcr.cz

„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

http://www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet
http://www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet
http://www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet
mailto:geu@gpjp.cz
http://www.esfcr.cz/


Rusko – známá neznámá 



Geografie

 17 000 000 km²(223x více neţ Česko)

 143 000 000 obyvatel (14x více neţ Česko)

 10 000 km od východu na západ

 11 časových pásem

 v Evropě: nejvyšší hora, největší řeka, největší jezero, 

největší město



Evropa nebo Asie?

 Evropská část - ¼ rozlohy, ¾ obyvatel, ¾ 

ekonomických aktivit

 Asijská část – obrovské nerostné a jiné 

přírodní bohatství (voda, dřevo)

 Ruská kolonizace Sibiře a Dálného východu 

x vliv asijských národů na evropskou část

 „Euroasijský“ a imperiální syndrom



Co je vlastně Rusko?

 80 % obyvatel - Rusové

 160 dalších národů 

 Oficiální jazyk - ruština (běţně pouţívaná všemi 
národy)

 Rozlišení adjektiv: ruskij (ruský národ) – rosijskij 
(vztaţeno k Rusku jako státu)

 Silný zakořeněný nacionalismus a nadřazenost Rusů 
vůči ne-Rusům (ne-Slovanům) – imperiální chování



Administrativní členění

 Federace s tradičně silně vyvinutou 

centralizací moci

 85 jednotek – 22 republik, 46 oblastí, 9 krajů, 

4 autonomní okruhy, 1 autonomní oblast, 3 

federální města (27 jednotek na etnickém 

základě)

 8 federálních distriktů formálně nadřazených 

všem jednotkám – Putinův nástroj kontroly 

moci v regionech - v čele stojí prezidentem 

jmenovaný zástupce





Federální distrikty



Demografie Ruska

 Demografická katastrofa – dlouhodobý přirozený 

úbytek – nízká plodnost (1,54) alkoholismus, nehody, 

násilné trestné činy

 Regionální diference – ruské x neruské regiony – růst 

neruských národů a regionů

 Paradoxně kladné migrační saldo – reemigrace 

etnických Rusů, Kavkazané, Středoasijci

 Deurbanizace (monofunkční a „zakázaná“ města) a 

vylidňování venkova x koncentrační proces do Moskvy 

a okolí

 Ruská diaspora (cca 20 mil.) v postsovětských rep.



Tatarstán

Jamalo-něnecký 

autonomní okruh

Chantimansijský 

autonomní okruh -

Jugra

Tuva

Sacha 

(Jakutsko)

Altaj





Historické mezníky

 Mongolské a tatarské invaze do konce 16. století

 Dynastie Romanovců (Petr I., Kateřina II., Alexandr 

II.)

 Bolševická revoluce 1917, občanská válka a vznik 

SSSR (1922)

 Světová válka a mírové konference (Teherán, Jalta, 

Postupim)

 Březen 1985 – Michail Sergejevič Gorbačov –

počátek ekonomických a společenských reforem 

„Perestrojka“ a „Glasnosť“

 Prosinec 1991 – rozpad SSSR



Rok 1991

 Srpen 1991 – neúspěšný puč 

konzervativních sil proti Gorbačovovi 

– vítězem „třetí strana“ - Boris Jelcin

 Prosinec 1991 – představitelé Ruska, 

Ukrajiny a Běloruska podepsali 

dohodu o rozpuštění SSSR a 

zaloţení Společenství nezávislých 

států (SNS)

 Kromě Pobaltí členy SNS všechny 

„postsovětské republiky“ (v roce 2008 

vystupuje Gruzie)



Jelcinovo Rusko (1991 – 1999)

 Prosinec 1991 - vznik Ruské federace -

prezident Boris Nikolajevič Jelcin (*1931, 

+2007)

 Počátek ekonomických reforem vedoucích k 

trţnímu hospodářství (Jegor Gajdar)      

hyperinflace, devalvace rublu, tunelování firem, 

nízké ceny nerostných surovin       finanční 

kolaps 1998 

 Vznik ruského oligarchismu – bývalí bossové 

KSSS, Komsomolu a KGB „privatizují“ 

strategické podniky (Abramovič, Berezovskij, 

Chodorkovskij, aj.) 



Jelcinovo Rusko 

 Politické reformy – pokus o pluralitní demokracii

- vzestup extremistických stran - komunisté (Zjuganov) a 

nacionalisté (Ţirinovskij)

- ústavní krize (podzim 1993) – spor Jelcina a parlamentu 

(Ruckoj, Chasbulatov) o moc, obsazení parlamentu speciálními 

jednotkami – začátek konce ruské demokracie

 Administrativní reformy – volná federace - „vemte si tolik 

suverenity, kolik unesete“

- deklarace nezávislosti Tatarstánu a Čečenska      1. rusko-

čečenský konflikt (1994-96) „potupa Ruska“

- vzestup regionálního despotismu (Moskva – Luţkov, 

Kalmycko – Iljumţinov, aj.)



Putinovo Rusko 1999 – 2..?

 Srpen 1999 - Jelcin jmenuje předsedu vlády 

Vladimíra Vladimiroviče Putina – šéfa FSB

(ruské tajné sluţby) a bývalého důstojníka KGB

 Září 1999 začíná 2. rusko-čečenská válka

 Prosinec 1999 Jelcin rezignuje (půl roku před 

vypršením mandátu) – Putin se stává hlavou 

státu

 Březen 2000 – Putin vyhrává prezidentské 

volby

 Květen 2012 – Mocenská rošáda Putin -

Medveděv



Putinovo Rusko

 Budování silné prezidentské pozice bez ohledu na ústavu a 

zákony – autokracie či putinokracie

 Omezení moci oligarchů (soud s Chodorkovským, exil 

Berezovského) a regionálních vládců (např. Luţkov) –

eliminace politických konkurentů

 Omezování svobody slova a cenzura – likvidace nezávislých 

médií (NTV, TVS) i jednotlivých novinářů (Politkovskaja, 

Kašin)

 Omezení zbytků liberální demokracie – falšované volby 

(preference proputinovských stran - Jednotné Rusko, 

Spravedlivé Rusko), stíhání politických konkurentů 

(Kasparov, Javlinskij), zakazování protivládních demonstrací 



Putinovo Rusko

 Oţivení ruského patriotismu („kolaps SSSR byl 

největší tragédií Ruska“)

 Státem řízený kapitalismus – dominance státem 

ovládaných firem (GAZPROM, ROSNĚFT, 

AEROFLOT, aj.)

 Ekonomická prosperita (s regionální i sociální 

diferenciací) zaloţená na vysokých cenách 

nerostných surovin – jednostranně orientovaná 

ekonomická struktura



Ruská geopolitika

 Od poloviny 90. let snaha o restauraci velmocenského 

postavení

 Koncept „blízké zahraničí“ – území s převaţujícími 

ruskými politickými a ekonomickými zájmy 

 Podpora politických reţimů loajálních ruským zájmům

 Ekonomický nátlak (přerušení či zdraţení dodávek 

energetických surovin, obchodní embargo), politický  a 

vojenský nátlak

 První zóna zahrnuje postsovětské republiky, druhá 

zóna bývalé sovětské satelity (např. Česko)



Vojenské intervence v blízkém 
zahraničí

Náhorní Karabach (1991- dodnes) – spor mezi Armény a 

Azery – ve prospěch Arménů

Podněstří (1991 – dodnes) – spor mezi ruskojazyčnou 

menšinou a Moldavany – ve prospěch menšin

Tádžikistán (1992 – dodnes) – občanská mezikmenová 

válka

Abchazsko a Jižní Osetie (1991 – dodnes) – spor mezi 

autonomními regiony a vlastní Gruzií – ve prospěch 

regionů

Gruzie (2003 – dodnes) – „růţová revoluce“ a 

protiruská zahraniční politika – embargo na dovoz 

gruzínských vín a dalších produktů



Ekonomické intervence v blízkém 
zahraničí

 Ukrajina (2004 - 2010) – „oranţová revoluce“, proevropská 

politika (NATO, EU), omezování dodávek energetických 

surovin

 Ukrajina (2014 – dosud) – anexe Krymu, (vojenská) podpora 

separatistů a ruskojazyčné menšiny na východě Ukrajiny

 Estonsko (2007) – kauza přestěhování „bronzového 

rudoarmějce“ – kybernetická válka, bojkot estonského zboţí, 

omezení vzájemného obchodu

 Bělorusko (2009 - ) – vyostření vztahů mezi Putinem a 

Lukašenkem – zdraţení a omezení dodávek energetických 

surovin, „mléčná válka“ (embargo na dovoz běloruského 

mléka)



SNS – Společenství nezávislých států

 Ekonomicko-politická integrace zaloţená v prosinci 

1991 

 Postupně se přidaly jihokavkazské a středoasijské 

republiky (Turkmenistán má status přidruţeného 

člena, Gruzie v roce 2008 vystoupila)

 Platforma pro ekonomickou spolupráci, vzhledem k 

strukturálně podobně zaměřeným ekonomikám 

(těţba surovin) a dominanci Ruska jsou výsledky 

integrace slabé



Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti 
(CSTO)

 Členy jsou Rusko, Bělorusko, Arménie, Kazachstán, 

Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádţikistán

 Krom úzké vojenské spolupráce (cvičení) se země 

zavazují nevstupovat do jiných vojenských integrací 

a vzájemně si pomoci v případě napadení



Šanghajská organizace pro spolupráci

 Vojensko-ekonomický pakt

 Včetně pozorovatelských zemí 

zahrnuje třetinu populace planety

 Jednací jazyk: ruština a čínština

 Ekonomická spolupráce – cílem

zóna volného obchodu

 Energetické projekty



SEVERNÍ KAVKAZ

 Národnostní jednotky součástí Ruské 

federace se statusem republiky

 Národnostně i religiózně rozmanitý region

slovanské (Rusové, Kozáci)        křesťanství/pravoslaví (Rusové, Osetové)

altajské (Karačajci, Balkarové)    křesťanství/arménská apoštolská církev

kavkazské (Kabardinci, Čečeni)  islám/sunitský (Karačajci, Čečeni, Avaři)

íránské (Osetové)                        islám/šíitský (Azerové)

judaismus





Historie etnických traumat

 Ruská kolonizace Kavkazu (19.století) – genocida 

čerkeských národů, permanentní čečenský odpor 

(povstání imáma Šamila)

 Delimitace hranic a administrativní uspořádání –

národnostní hranice se nekryly s politickými (v zásadě 

nemoţné), v jedné jednotce více národů

 Sovětská národnostní politika – rusifikace 

(porušťování) a korenizace (preference „titulárního“ 

národa)

 Stalinovy deportace na konci války – vystěhování 

celých národů do střední Asie (Čečeni, Ingušové, 

Karačajci, Balkaři)



Čečensko/Nochči

 Autonomní republika obývaná kavkazskými 

Čečeny (cca 1 mil., tj. 93 % populace)

 Silné klanové vazby (tejpy), silné religiózní 

cítění (islám – súfismus), ctění zvykového 

práva (krevní msta, ochrana hostů), hrdost a 

nepoddajnost

 Značná geograficko-sociální polarizace –

horské vs. podhorské klany, venkov vs. 

město



Katalytické události a konflikt

 Vysoký přirozený přírůstek a vysoká míra 

nezaměstnanosti 

 Listopad 1990 – Čečenský národní kongres, do čela 

Džochar Dudajev

 Říjen 1991 – vyhlášení nezávislosti (později 

odmítnutí nové federální smlouvy)

 Prosinec 1994 – „intervence“ ruské armády s cílem 

nastolit ústavní pořádek



Rusko-čečenské konflikty

 První válka 1994-96

- chaotické ostřelování Grozného ruskou armádou – obrovské 

civilní oběti (také ruskojazyčné menšiny)

- guerillový boj čečenských skupin (s podporou mudţahedínů z 

celého světa)

- enormní demoralizace v ruské armádě

- skončila mírovou dohodou z Chasavjurtu (srpen 1996) –

odchod ruské armády (přiznání poráţky) a nastolení 

předválečného stavu (Čečensko de facto nezávislý stát)

- důsledky: zdevastovaná čečenská ekonomika, frustrace Rusů



Rusko-čečenská válka

 Druhá válka 1999 – 2009

 Intervence ruské armády na příkaz Putina – záminkou výbuchy 

domů v Moskvě, Bujnaksku a Volgodonsku (300 mrtvých) –

„čečenská stopa“ (kauza Litviněnko - zemřel na otravu poloniem, Londýn, 

2006)

 Rychlé obsazení měst, nasazení speciálních jednotek, omezení 

pohybu nezávislých novinářů (zavraždění Politkovské 2005), 

obrovský počet civilních obětí (25 – 30 000)

 Dosazení promoskevské vlády – Ahmed Kadyrov (po jeho 

zavraţdění syn Ramzan) – velmi nepopulární klan

 Odboj se stáhl do hor a po velkých ztrátách a diskreditaci nemá 

velkou sílu – další nepokoje jsou však otázkou času!



Severní Osetie

 Osetové - íránskojazyční (většinou) pravoslavní křesťané s 

orientací na Rusko

 Ingušové - muslimští Kavkazané; v roce 1944 vyhoštěni do 

stepí Střední Asie, po návratu odňata část území (Příměstský 

okres) ve prospěch Severní Osetie

 Postupné zhoršování vztahů – mezi lety 1992 – 94 konflikt o 

zmíněné území; zásah ruské armády, dodnes problém 

nevyřešen

 Beslanská tragédie – pokus islámských fanatiků (Čečenů a 

Ingušů) o obsazení základní školy 1.9.2004, zásah ruských 

sloţek – 336 mrtvých (186 dětí); nové etnické trauma





Dagestán

 Multinárodní jednotka - nejpočetnější: Avaři (kavkaz.,800 tis.), 

Dargové (kavkaz.,450 tis.), Kumykové (turk.,380 tis.), 

Lezgové (kavkaz.,350 tis.), Lakové (kavkaz.,150 tis.), Rusové

(120 tis.) 

 Výrazná rodová a klanová roztříštěnost

 Spojovací článek sunitský islám/súfismus

 Ekonomicky a sociálně nejzaostalejší jednotka RF

 Snaha „kavkazských či muslimských“ radikálů destabilizovat 

křehké etnické vztahy – útoky na ruské úřady, dagestánské 

politiky, náhodné cíle



Konflikty a 

„neuznané“ státy

Jižní Kavkaz



Konflikt o Náhorní Karabach/Arcach

 Autonomní oblast Ázerbájdţánu obývaná převáţně 

Armény (75 % ku 25 %)

 Z historického pohledu region nárokován oběma 

národy

 1987 oficiální ţádost o sloučení s Arménskou SSR 

(iredentismus) – záminka: postupující azerizace

regionu (Azerové měli vyšší natalitu) a ekonomická 

diskriminace (region ekonomicky zaostalý)





Karabašský konflikt

 Sumgaitský pogrom (útok na Armény) – karabašské

události (hlavně vyhánění Azerů) podnítily protiarménské 

nálady ve vlastním Ázerbájdţánu

 Vyhrocení konfliktu 1989, v intenzivní podobě trval do 

května 1994 (uzavřeno dodnes trvající příměří)

 Arménům se povedlo ovládnout celý region a navíc 

okolní okresy (cca pětinu území Ázerbájdţánu)

 Cca 1 milión uprchlíků, zničená ekonomika obou zemí, 

etnické trauma s perspektivou další války





Abchazsko

 V současné době de facto stát (uznán pouze Ruskem a 

Venezuelou) s vlastní volenou vládou

 Vlivem války ztráta poloviny populace (emigrací), 

ekonomické škody x etnická homogenizace (Abchazové 

jiţ tvoří téměř 50 % populace)

 Existuje pouze díky podpoře RF – rubl oficiální měnou, 

hlavní obchodní partner, vydávání pasů, vojenská 

přítomnost

 Stále více Abchazů povaţuje vliv RF za novou kolonizaci

 Gruzie povaţuje Abchazsko za svoji autonomní republiku, 

navrhuje federalizaci vztahů



Jihoosetinský konflikt

 Gradující poţadavky na změnu statusu: autonomní 

republika v Gruzii – AR v rámci SSSR – spojení se 

Severní Osetií odmítavé reakce Gruzie      

ozbrojené střety v zimě 1990

 Osetové s podporou Ruska ovládli většinu regionu, v 

roce 1992 vnutili Gruzii příměří

 Rozdělení regionu na rusko-osetskou a gruzínskou 

část

 Vznik de facto nezávislého státu, rozmístění 

„mírových“ jednotek





Rusko-
gruzínský 

konflikt o JO 
2008

 Oficiální doba trvání 7.-16.8. (9 dní)

 Gruzínské ozbrojené síly vs. jihoosetské milice s 

podporou ruské armády

 Výsledek: Gruzie ztratila kontrolu nad zbytkem Jiţní 

Osetie a Abchazska (doprovázeno přesunem 

obyvatelstva), invaze do gruzínského vnitrozemí 

(Poti, Gori), zničení infrastruktury, de facto potvrzení 

existence a de iure uznání Jiţní Osetie a Abchazska

ze strany Ruska a několika dalších zemí



Ukrajina

 Protesty na Majdanu od listopadu 2013  - reakce na 

nepodepsání asociační dohody s EU



Ukrajina

 při střetech demonstrantů a policie 

zemřelo cca 100 lidí

 prezident Janukovyč uprchl ze země, vytvořena 

nová „prozápadní“ vláda

 únor- březen 2014 anexe Krymu 

Ruskou federací za účelem

„ochrany místních Rusů“

v referendu se 97 % obyvatel

vyslovilo pro připojení k RF





Východ Ukrajiny





 nepokoje od roku 2014 (hlavně Doněcká a Luhanská

oblast)

 Minská dohoda (příměří) od 15. 2. 2015


