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Zahraniční a bezpečnostní politika Ruské federace  představují jednu z důležitých otázek 

současného evropského i globálního zahraničně-politického a bezpečnostního diskurzu.  

Moskva přestala být schopna hrát roli na kterou byla zvyklá.  Navzdory tomu však Rusko i 

nadále zůstalo důležitým aktérem mezinárodních vztahů a to přinejmenším v prostoru, který 

je v jeho bezprostředním dosahu, včetně střední Evropy.      

Ruská federace sama sebe považuje jako významného a zcela nezávislého globálního hráče, 

jako moderní multidimenzionální mocnost se širokospektrálním polem působnosti. 

Mezinárodní systém vnímá jako potenciálně nebezpečné a jednoznačně soutěživé místo, kde 

každý, kdo chce udržet svou pozici, musí „hrát“ tvrdě a agresivně.  

Pokud bychom chtěli nejdůležitější události, které rozhodující měrou ovlivňovaly ruské 

zahraničně-politické a bezpečnostní aktivity, nějak kategorizovat, pak se jednalo zejména o: 

1. Zásadní kvalitativní změnu mezinárodního systému vyvolanou zhroucením 

Sovětského svazu a z něj vyplývající konec bipolarity. 

2. Výrazný pokles ruské vojenské moci. 

3. Transformaci ekonomického systému z podoby řízené ekonomiky sovětského typu do 

nové podoby ekonomiky volného trhu (je třeba zdůraznit ruského typu). 

4. Postupnou integraci ruského hospodářství do globální ekonomiky a vzrůstající 

zapojení, a z něj vyplývající závislostí, na vývoji světového trhu. 

5. Vnitropolitická situace, zejména pak slabost či síla pozice prezidenta a parlamentu 

v rámci politického systému (Donaldson,  Nogee: 2005). 

V rovině praktického chování Ruska je třeba zdůraznit, že se nejprve snažilo posílit vliv těch 

organizací, ve kterých dokázalo udržet vliv nebo privilegované postavení (OBSE, OSN), ale 

záhy zjistilo, že tyto nemají dostatečné kapacity. Naopak se jasně ukázalo, že  skutečné 

kapacity jsou tam, kde nemá ani vliv, ani zvláštní výsady (EU, NATO). Vůči NATO i EU 

proto byla přijata strategie pokoušející se těchto organizací využít pro své vlastní cíle.   

V 90. letech v Rusku soupeřily čtyři hlavní myšlenkové školy, vycházející z tradičních tří 

paradigmat mezinárodních vztahů: realistického,  racionalistického a revolucionsitického. 

Jejich příznivci se pokoušeli ovlivnit zahraničně-politický a bezpečnostní diskurz a vytyčit 

zásady směřování zahraniční a bezpečnostní politiky státu. Každá z níže uvedených škol se 

snažila (viz tabulky) komplexně odpovědět na dvě spolu související otázky: Co charakterizuje 
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Rusko jako samostatného aktéra mezinárodních vztahů? na straně jedné a Jakým 

problémům/výzvám Rusko v mezinárodní aréně musí čelit? na straně druhé.  

 

Charakteristika Ruska  jako samostatného aktéra v  mezinárodních vztazích  

  Myšlenková škola   

 mezinárodní  

institucionalismus 

obranný realismus agresivní 

realismus 

revoluční 

expansionismus 

kultura Rusko je západní země Rusko je směs západní 

a východní kultury; 

společnost slovansko-

turkická 

Rusko je 

protizápadní země 

Rusko je 

euroasijské, 

antiamerická země 

mezinárodní 

status 

jedna z mnoha 

mocností 

velmoc v současné 

době v krizi 

jedna ze dvou 

supervelmocí 

jedna ze dvou 

supervelmocí 

typ státu konfederace národních 

států 

postimperiální stát stabilní říše 

s pevnými 

hranicemi 

rozpínající se říše 

metoda udržení 

vnitřní stability 

mezinárodní 

spolupráce na 

ekonomických a 

bezpečnostních 

tématech 

vůdčí role 

v organizaci a 

integraci SNS; 

ekonomická a 

vojenská modernizace 

vysoký stupeň 

centralizace; 

ekonomické a 

vojenská 

modernizace; 

moudré vedení 

trvalá geopolitická 

expanze 

geopolitické 

hranice 

Ruská federace – 

národní hranice; bývalý 

Sovětský Svaz – 

konfederace s možným 

vyloučením 

Pobaltských států 

Rusko sousedí 

s blízkým zahraničím; 

bývalý Sovětský Svaz 

sousedí se vzdáleným 

zahraničím 

bývalý Sovětský 

Svaz 

ještě daleko za 

hranicemi 

bývalého 

Sovětského Svazu 

(Zdroj: Tsygankov, 1997: 254) 

 

Problémy jimž Rusko musí čelit v současném systému mezinárodních vztahů   

problém  Myšlenková škola   

 mezinárodní  

institucionalismus 

obranný realismus agresivní 

realismus 

revoluční 

expansionismus 

stupeň 

nepřátelství 

většinově přátelský nepřátelský nepřátelský nepřátelský 

hlavní zdroje 

nepřátelství 

 - konflikty na periferii 

Ruska 

rozdíly v kultuře a 

hodnotách mezi 

Ruskem a 

americké 

geopolitické 

spiknutí proti 
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Západem Rusku 

důvody 

sovětského 

úpadku 

vnitřní důvody, úpadek 

ekonomiky 

vnitřní i vnější důvody vnější důvody vnější důvody 

postoj k bývalým 

sovětským 

republikám 

nepředstavují hrozbu některé představují 

hrozbu kvůli vnitřním 

etnickým a vojenským 

konfliktům 

představují 

hrozbu, protože 

začínají být 

ovlivňovány 

cizími 

geopolitickými 

mocnostmi 

představují hrozbu, 

dokud nebudou 

navráceny do 

ruského impéria 

postoj k Západu přátelský, podporující 

spolupráci 

neutrální nebo skrytě 

nepřátelský, 

spolupráce možná 

v některých oblastech 

otevřeně 

nepřátelský, 

Západ považován 

za nepřátelskou 

kulturu 

otevřeně 

nepřátelský vůči 

USA, nikoli vůči 

Evropě, kterou 

považuje za 

možného spojence 

v rusko-americkém 

geopolitickém 

souboji 

postoj 

k Východu a Jihu 

obecně přátelský ale 

rezervovaný, ruské 

zájmy jsou na Západě. 

neutrální, Rusko má 

na Východě a Jihu 

specifické zájmy 

obecně 

podezřívavý a 

nepřátelský, 

zejména vůči 

Číně 

všeobecně 

nepřátelský 

(Zdroj: Tsygankov: 1997, 257 

Z naznačených možností se od nástupu J. Primakova v ruské zahraniční a bezpečnostní politice 

dominantně setkáváme s prvky agresivního a obranného realismu, které se v klíčových dokumentech 

objevují v podobě tezí o multipolárním světě a multivektorovém přístupu Ruska k mezinárodním 

vztahům. Takový postoj v zásadě velmi realisticky odráží potřeby ruského zahraničně-politického 

směřování. V obdobných případech deklarované vektory směřují k přátelům, či naopak 

konkurentům/nepřátelům. Na ruském případě je zvláštní, že tomu tak nebylo a dosud ani není. Rusko 

nemá žádného jednoznačně definovaného spojence nebo protivníka. Tento fenomén je zajímavým 

způsobem potvrzován tím, že po rozpadu Varšavské smlouvy Rusko ani nevytvořilo, ani nevstoupilo, 

do žádné bezpečnostní struktury, jež by byla definována a měla funkční rozměr organizace kolektivní 

obrany.  

 


