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Anotace 
 
Jižní Osetie bývá, podobně jako jiné lokality v postsovětském prostoru, chápána jako typický 
„zamrzlý konflikt“, kdy aktéři čekají na změny v kondici protivníka nebo s ohledem na vývoj 
mezinárodní politické či ekonomické situace. Nyní se na tento kus země podíváme 
podrobněji, včetně související „vnitropolitické“ situace. 
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Summary 
 
South Ossetia is, like other localities in the post-Soviet area, are understood as a typical 
"frozen conflict" in which actors are waiting for changes in the condition of the enemy, or 
changes regarding the developments in the international political and economic situation. 
Now, we will také closer look to this piece of land, including its "domestic" situation. 
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Úvod 
 
Předkládaná stručná studie se snaží představit jeden z nejpestřejších jazykově a kulturně 
významných regionů současného Kavkazu – konkrétně Jižní Osetii jako autonomní oblast 
Gruzie. Na jedné straně výrazný představitel postsovětského prostoru skrývá za svou 
nevelkou rozlohou malé horské a zaostalé země, národ rozdělený hranicí dvou států 
s výraznými snahami o nezávislost. Časový rámec této práce bude zaměřen s ohledem na 
tyto výrazné aspekty převážně na období konce osmdesátých let 20. století do současnosti, 
se snahou poukázat zejména na vývoj a historické pozadí této specifické oblasti. Důraz bude 
kladen převážně na prioritní a zlomové okamžiky mapující nedávnou historii Jižní Osetie na 
pozadí vlivu Gruzie a Ruské federace během několika posledních let utváření a budování 
novodobé historie tohoto území. Zlom a nový rozvoj, který odstartoval pád železné opony, 
konec studené války a rozpad Sovětského svazu neznamenal změny pouze pro země 
východní Evropy, ale ve svém důsledku zejména pro státy bývalého Sovětského svazu.  
 
Ilustrace: Znak a vlajka území.1 

 

         
 
 
Ilustrace: Pozice a území Jižní Osetie.2 
 

  
 

                                                           
1
 South Ossetia. CRW Flags. http://www.crwflags.com/fotw/flags/ge-so.html 

Atlas of South Ossetia. Wikipedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_South_Ossetia 
2
 Atlas of South Ossetia. Wikipedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_South_Ossetia 
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Kavkaz a euroasijský heartland  
 

„Patrně žádný jiný rozsahem podobný prostor není tak komplikovaně různorodý a naplněn 
výbušným potenciálem jako Kavkazsko.“ 

 
                                                                                                     Ohniska napětí ve světě 

 
Přestože tvoří ústřední téma této práce především analýza Jižní Osetie je potřeba si nejprve 
alespoň částečně zasadit tuto oblast do širšího kontextu historických vazeb ve vztahu  
k bývalému Sovětskému svazu, postsovětskému regionu a regionu Kavkazu jako takovému. 
Z tohoto důvodu se nejprve ve stručnosti pokusím nastínit strategicky důležitou 
geopolitickou polohu Kavkazu a zárodky rodící se nové podoby utvářejících se vztahů  
a spojenectví v této velice specifické oblasti postsovětského. (Krčílek 2010)  
 
Jako vhodné bude též utřídit a sladit ihned na úvod používané pojmosloví daného regionu 
s důrazem na mnohé jazykové a lingvistické modifikace, týkající se jeho označení a vymezení. 
Pojem Kaspický region (Caspian, Caspian Basin, Caspian Sea Region, atd.) představuje svým 
rozsahem velmi obsáhlý panregion tvořený třemi nově nezávislými republikami Jižního 
Kavkazu (Ázerbájdžán, Gruzie, Arménie) a pěti středoasijskými státy (Kazachstán, 
Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán). Z jazykového hlediska se jedná  
o moderní a v současné politické geografii také dostatečně vžité označení americké 
diplomacie. Sporným bodem tohoto pojmového vymezení je samotné Kaspické moře, 
k němuž mají přístup pouze tři z výše jmenovaných států (Ázerbájdžán, Kazachstán, 
Turkmenistán). Jak již upozorňuje např. Emil Souleimanov, přestože přístup k moři mají díky 
kaspickému pobřeží i další dva státy v podobě Ruska a Íránu, zůstávají od tohoto regionu 
z důvodu dalších mezinárodně-politologických konsekvencí diplomaticky odděleny. Pro 
potřeby společného označení kaspických států včetně Ruska a Íránu, vygenerovaly 
mezinárodní vztahy jiný hojně užívaný pojem Kaspické pobřeží (Caspian Littorals). 
(Souleimanov 2003: 10-12).  
 
Geopolitická poloha Kavkazu a priori předurčuje tento region hned z několika důvodů do role 
strategické oblasti. Ať už se jedná o otázky transportních tras ropy a zemního plynu, dopravní 
křižovatku či nevyřešené zamrzlé konflikty.3 Kavkaz se tak chtě nechtě stále dostává do 
nejvyšší úrovně vysoké hry řady konkurujících si zájmů. Na různých stranách tak proti sobě 
stojí Rusko, USA včetně dalších regionálních aktérů, kterými jsou Írán, Turecko nebo Čína 
(Thim 2007: 3).  
 
Neklidný region na rozhraní Evropy a Asie, kde dochází ke střetu světa křesťanského 
s islámským a kde se již v minulosti utkávaly mocnosti osmanského Turecka, šáhovy Persie či 
vítězného carského Ruska – takový je Kavkaz. Tato nelehká a v řadě oblastí poznamenaná 
minulost zůstává stále pevně zakořeněna hluboko v historii národů zde žijících až dosud. 

                                                           
3
 Zamrzlé konflikty (frozen conflicts) představují stav válečného konfliktu, kdy došlo sice ke skončení boje, ale 

samotný konflikt se dostává do pozadí. Veřejnost i media nabývá dojmu, že je konflikt uzavřen a ztrácí o něj 
zájem. Ve skutečnosti se jedná je o pomyslné uzavření příměří bez podpisu mírových smluv a konflikt se tak 
dostává do zamrzlé fáze (Centrum pro bezpečnostní a strategická studia 2009: Report z konference  
– Bezpečnostní hrozby a rizika 21. století). 
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Skrze několik let trvající konflikty se tento region stal doutnajícím ohništěm, kde ani vznik 
nezávislých zakavkazských republik toto dřímající napětí neodstranil (Šlachta 2007: 48). 
„Daní za povolení sovětských otěží a nezávislost Ázerbájdžánu, Arménie a Gruzie v roce 1991 
bylo zahájení nového soupeření vnějších mocností, jež přímo ovlivňuje vzájemné vztahy  
a vnitropolitické dění v nových republikách, a prostřednictvím ruské úlohy ve stávajících 
etnopolitických konfliktech na území bývalé Gruzínské SSR i politickou mapu Jižního Kavkazu 
jako celku“ (Ditrych, Souleimanov 2007: 4).  
 
Kavkaz bývá někdy v užším smyslu slova označován synonymem pro horské pásmo Velkého 
Kavkazu, které jednak na jednu stranu odděluje Evropu od Asie a na stranu druhou jasně 
vymezuje oblast mezi Černým a Kaspickým mořem. Tato rozlehlá oblast a její okolí se nachází 
zhruba na rozloze 450 000 km², do něhož lze zařadit jak Arménii, Ázerbájdžán, Čečensko, 
Gruzii i nejjižnější části Ruska, tak také právě území Abcházie či již zmíněné Jižní Osetie. 
 
Jižní Osetie – raději Rusko než Gruzie  

 
Jižní Osetie představuje oblast, kterou lze z celkového počtu přibližně 70 tisíc obyvatel 
charakterizovat demografickým složením dvou třetin Osetínců a jedné třetiny Gruzínců Ještě 
během existence Sovětského svazu byla Jižní Osetie přičleněna ke Gruzínské sovětské 
svazové republice jako její autonomní oblast. Gruzie neboli Gruzínská republika představuje 
druhou z patnácti svazových republik, která požádala o nezávislost na Sovětském svazu ihned 
po jeho rozpadu roku 1991. Přestože svého cíle v podobě nezávislosti opravdu dosáhla, 
odstartovalo toho osamocení velké hospodářské a politické otřesy včetně řady občanských 
a etnických konfliktů. Nejdynamičtější změny lze z tohoto pohledu pozorovat zejména právě 
prostřednictvím četných snah Abcházců a Osetinců4 o odtržení a nezávislost. (Krčílek 2010) 
 
Přestože bylo možno zaznamenat mnohé separatistické tendence již krátce před rozpadem 
Sovětského svazu, mnohem komplikovanější situace bojů o nezávislost nastává při bližším 
pohledu až mnohem později. Jižní Osetie je sice de iure součástí zmiňované Gruzie, ta však 
její nezávislost neuznává. Tu dosud uznalo pouze Ruská federace (2008), Nikaragua, 
Venezuela a také Nauru (2009 a Tuvalu (2011). I tato podpora a partnerství začíná však 
v posledních letech značně ochlazovat minulostí utvářené vztahy. Původní záměry 
administrativního oddělení datující se do dvacátých let minulého století včetně kontroly 
Moskvy vzaly postupně za své s rozpadem Sovětského svazu a rozdmýcháním zamrzlých 
konfliktů. (Michal Thim, Aktuálně.cz) 
 
Historické mezníky 
 
Obě hranicí rozdělené oblasti obývá jeden národ – Osetinci, kteří představují potomky 
kmenů z Asie, kdy je možné vysledovat historické pozadí skrze středověk a prostupování 
byzantského vlivu k vládě Mongolů až k pronikání islámu. Náboženstvím většiny obyvatel 
však zůstává i přes tyto zásadní vlivy u více jak 60% obyvatel stále křesťanství.  

                                                           
4
 Abcházie – země na kavkazském pobřeží Černého moře. De iure jde o autonomní republiku Gruzie, po válce 

v roce 1992-1993 však vyhlásila nezávislost a fakticky kontroluje větší část svého území. Nezávislost došla 
mezinárodního uznání 26. srpna 2008 u Ruska, De iure je součástí Gruzie také Jižní Osetie, která představuje 
území na Kavkazu, u hranic s ruskou Severní Osetií.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_Kavkaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_Kavkaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaspick%C3%A9_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81zerb%C3%A1jd%C5%BE%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C4%8Densko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Osetie
http://www.amo.cz/autori/michal-thim.html
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http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/De_iure
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomn%C3%AD_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gruzie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1992
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_federace
http://cs.wikipedia.org/wiki/De_iure
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gruzie
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Ilustrace: Historický pohled na území někdejších Alanů. Řeky na území Jižní Osetie.5 
 

  
 
Za zlomová léta je jednak možno považovat počátek 19. století, kdy se Jižní Osetie stává 
součástí ruské říše a taktéž dvacátá léta minulého století resp. rok 1921 a 1922, kdy se 
k moci dostávají bolševici. 
 
Novodobá historie Jižní Osetie se začíná psát koncem osmdesátých let dvacátého století 
(1988) se vznikem Lidové fronty6, která apelovala na změnu statutu Jižní Osetie z autonomní 
oblasti na autonomní republiku. Počátek 90. let posléze vede díky podpoře Ruska 
k jednostrannému odtržení a založení nezávislé Republiky Jižní Osetie nezávislé na gruzínské 
vládě.  
 
Ilustrace: Pohled na pokus o znovuovládnutí Jižní Osetie armádou Gruzie.7 
 

 

                                                           
5
 Atlas of South Ossetia. Wikipedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_South_Ossetia 

6
 Jedná se o jednu z prvních politických stran té doby. 

7
 Atlas of South Ossetia. Wikipedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_South_Ossetia 
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Ilustrace: Dva pohledy na konflikt z roku 2008.8 
 

 
 

 
 
Rusko – gruzínský konflikt 

                                                           
8
 Atlas of Abkhazia. Wikipedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_Abkhazia 

2008 South Ossetia War. Mapsof.net. http://mapsof.net/georgia/2008-south-ossetia-war-es 
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Události roku 2008 byly mimořádné hned v několika rovinách. Tento rok čekaly jednak 
srpnové události způsobené válkou v Jižní Osetii vedenou Gruzií na straně jedné a separatisty 
Jižní Osetie na straně druhé a taktéž uznání nezávislosti ze strany Ruska. Vše ještě více 
zkomplikovalo připojení Ruska na stranu Osetie, které ve svém důsledku znamenalo faktické 
zatlačení Gruzie zpátky za hranice vlastního území.  
 
Konsekvencí předešlých kroků bylo hned několik. 12. srpna dochází ke stažení ruských 
jednotek z Gruzie, na něž navazuje o dva dny později vystoupení Gruzie ze Společenství 
nezávislých států (SNS) právě s odvoláním na ruskou agresi z noci ze 7. na 8. srpna 2008. Sled 
těchto rychlých událostí částečně završilo již zmiňované uznání Jižní Osetie a Abcházie jako 
dvou samostatných států ze strany Ruska 26. srpna 2008, které zde však jako pojistku 
ponechalo své ozbrojené síly. (Krčílek 2010) 
 
Novodobá historie a její budoucnost 
 
Referendum dva roky před konfliktem s Gruzií v roce 2006 téměř stoprocentně prokázalo 
jasné rozhodnutí pro nezávislost. I přes takto vysoká procenta však nebyly tyto 
nepřehlédnutelné výsledky uznány žádným z důležitých hráčů ve světové politice a to 
zejména díky mizivé části etnických Gruzínů. Na jedné straně jsou dlouhodobě volby a další 
politické aktivity ze strany Gruzie označovány za pouhou frašku organizovanou Kremlem, na 
straně druhé označovány posléze ostatními státy za nelegitimní. V obdobném duchu se nesl  
i vývoj po dramatickém roce 2008 a vítězném konfliktu s Gruzií, která chtěla nezkrotnou 
provincii ovládnout silou. Díky zásahu Kremlu však došlo naopak k pravému opaku a velmi 
patrnému upevnění ruské vojenské přítomnosti i ekonomické závislosti Osetie. Ta byla 
odkázána na dodávky z Ruské federace pod taktovkou prezidenta Eduarda Kokojtyho9 
vládnoucího neuznané republice již od roku 2001 (Just 2012, Aktuálně.cz) 
 
Kdo by čekal více jak tři roky po válce s Gruzií výrazné a zásadní změny, mýlil by se. Celková 
nespokojenost obyvatel Jižní Osetie roste i v době nedávno minulé. Za vším stojí 
prezidentské volby a jejich nejasné, neplatné a zrušené výsledky týkající se zejména zklamání 
důvěry jihoosetinského lidu v případě kandidáta podporovaného špičkami ruské vlády. Toto 
zpochybnění a otřesení důvěry obyčejných lidí tak může být nositelem zárodků výrazné 
opozice. Teprve konec roku 2011 a odstoupení prezidenta Kokojtyho, podporujícího 
sjednocení se Severní Osetií a tedy Ruskem přineslo částečné zklidnění a konec nepsaného 
dvojvládí. Dalších pět měsíců od odstoupení bývalého prezident bylo potřeba, aby se 
neuznaná kavkazská republika dočkala nové hlavy státu. Tou se nově stal a byl zvolen Leonid 
Tibilov10, bývalý šéf jihoosetinské tajné služby. Hledání nástupce trvalo bezmála deset let 
včetně nestandardní situace kolem volby prezidenta z roku 2011. (Just 2012, Aktuálně.cz) 
 

                                                           
9
 Eduard Džabejevič Kokojty – bývalý prezident republiky Jižní Osetie, jednostranně vyhlášené v severní části 

Gruzie, znovuzvolený v listopadu 2006. Patří mezi tvrdé zastánce nezávislosti Jižní Osetie na Gruzii. Před 
prezidentskými volbami v roce 2006 prohlásil, že gruzínsko-osetínský konflikt není mezietnický, ale politický, 
způsobený gruzínskou snahou nadřadit normy západní demokracie nad „tradiční kavkazské právo“. 
10

 Leonid Charitonovič Tibilov – jihoosetský politik, od roku 2012 prezident částečně mezinárodně uznané 
Republiky Jižní Osetie. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Osetie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gruzie
http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Osetie
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Závěr 
 

„Osetové mohou v Gruzii žít, ale musí respektovat její zákony a hranice“. 
   

Výše uvedená zásada velmi jasně ilustruje vzájemný vztah Gruzie vůči Jižní Osetii. I přes 
poměrně nestálý a dosti problematický kavkazský region je zde možné vysledovat nové 
tendence spojené jednak s rozpadem Sovětského svazu a posléze boji o nezávislost bývalých 
postsovětských republik. Rusko – gruzínský konflikt ze srpna roku 2008 jasně ukázal, že 
přestože není Jižní Osetie mezinárodně uznána, v případě řešení poskonfliktní situace 
nezůstala reakce řady států Evropské unie bez odezvy. To potvrzují i témata hlavních priorit 
probíhajících předsednictví v Radě Evropské unie.  
 
Přestože lze budoucí vývoj ozbrojeného konfliktu v gruzínské Jižní Osetii a celé oblasti 
doutnajícího ohniště Kavkazu dále jen velmi těžko predikovat, můžeme velmi 
pravděpodobně očekávat další snahy o uznání nezávislosti ze strany Jižní Osetie i přísný 
dozor a dohled Kremlu i stále sílícího vlivu mezinárodních společenství. 
 
Ilustrace: Neuralgická a na ústřední vládě v Tbilisi de facto nezávislá území na teritoriu 
Gruzie.11 
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 Georgia. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Georgia_high_detail_map.png
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Ilustrace: Spíše přání je otcem myšlenky, kdy při územní reformě Gruzie byla Jižní Osetie, 
jako nijak autonomní území přičleněno k provincii se správním střediskem Gori.12 Situace 
před reformou viz níže.13 
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 Administrative Map of Georgia. Nations Online. 
http://www.nationsonline.org/oneworld/map/georgia_map2.htm 
Administrative Map of Georgia; Georgia maps. Mapsof.net. 
http://mapsof.net/georgia/administrative-map-of-georgia 
13

 Корм для жителей РИ от москвы? Бумага от лжы не краснеет. Live Journal. 14. VI. 2010. 
http://blumgardt.livejournal.com/1306.html 
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