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Bc. Zdeněk Nims 
 
Nikaragua 
 
Anotace  
 
Stručná informace, týkající se středoamerického státu – Nikaraguy, s důrazem na tamější 
bezpečnostní a geostrategickou situaci. Jako příloha je uveden „manuál pro sabotéry" 
s nadčasovým přesahem. 
 
Klíčová slova  
 
Nikaragua, bezpečnost, průplav, nepokoje. 
 
Summary 
 
Brief information about the Central American state – Nicaragua, with emphasis on the local 
security and geostrategic situation. Attached is the "saboteurs manual" with a timeless 
overlap. 
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Úvod 
 
Nikaragua je stát ve Střední Americe. Leží mezi Karibikem a Pacifikem. Na severu 

sousedí s Hondurasem (délka hranice 922 km) a na jihu s Kostarikou (309 km).1 
 

 
 
 
Historie země 
 
Během koloniálního období bylo území dnešní Nikaraguy součástí generálního 

kapitanátu Guatemala. Ten vyhlásil nezávislost na Španělsku roku 1821. O rok později byl 
vzniklý stát podroben Mexikem. Mezi roky 1823 a 1839 byla Nikaragua součástí Spojených 
středoamerických provincií. Během 19. století proběhlo několik dalších nepříliš úspěšných 
pokusů o vytvoření federace středoamerických států. 

V roce 1979 došlo v Nikaragui k převratu, kdy byl svržen režim rodu Somozů a moci se 
chopili Sandinisté,2 levicová strana hlásící se k marxismu. 

                                                 
1 Map of Nicaragua. Free Map Viewer. http://www.freemapviewer.com/en/map/Map-Nicaragua_1597.html 
2 Název je odvozen od Augusta Césara Sadnina (1895-1934), postavy z moderní národní mytologie. Vyhrocený 
nacionalista, který se vymezoval vůči panamerikanismu, spolupráci mezi středoamerickými státy, natož 
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Na nástup Sandinistů k moci reagovaly Spojené státy ekonomickými sankcemi  
a podporou opozičních povstaleckých skupin Contras. Americká podpora těchto organizací 
vyšla najevo v aféře Irangate. 

Sandinisté byli od roku 1979 do 1990 jedinou vládní stranou v Nikaragui. 
V letech 1990 až 2006 byli v opozici, dnes jsou opět u moci. V roce 2007 se 

prezidentem stal Daniel Ortega. Ortega byl zvolen prezidentem i v následujících volbách, 
přestože to tehdejší ústava nepovolovala. V roce 2014 došlo k její transformaci, která 
znovuzvolení umožňuje a dává prezidentovi přímou kontrolu nad armádou a policií. Zároveň 
dochází k neustálému zmenšování prostoru pro nezávislé nevládní organizace. Většina médií 
je v rukou státu, což ještě více zhoršuje lidskoprávní situaci v zemi. 

 
Základní údaje: 

 

 Hlavní město: Managua 

 Rozloha: 129 494 km² (97. na světě) z toho 7 % vodní plochy 

 Počet obyvatel: 5 680 000 (107. na světě, červenec 2007) 

 Hrubý domácí produkt na obyvatele (parita kupní síly) za rok: 5 200 USD (2015) 
 

Hlava státu 
 
Poslední prezidentské volby v Nikaragui v roce 2016 vyhrál potřetí za sebou bývalý 

vůdce marxistických partyzánů Daniel Ortega, získal 72,5 procenta hlasů. 
Opoziční koalice Široká fronta za demokracii (Frente Amplio por la Democracia, FAD) 

ale oznámila, že výsledky neuznává. Volby označilo za nesvobodné také americké 
ministerstvo zahraničí. Ortega kandidoval spolu se svou manželkou Rosario Murillovou, 
kterou si vybral za viceprezidentku. 

 
Bezpečnost v zemi dle Ministerstva zahraničních věcí České republiky 
 
Míra obecné kriminality je v Nikaragui menší, než v ostatních státech Střední Ameriky, 

přesto se doporučuje dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Nedoporučuje se cestovat 
do odlehlých oblastí severních departementů Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega, 
Matagalpa, Boaco a také do oblasti atlantických departamentů, kde v poslední době působí 
početné ozbrojené kriminální skupiny. 

Občané České republiky mohou cestovat do Nikaraguy na dobu do 90 dnů bez víza. 
Bezvízový pobyt za účelem turistiky je možné prodloužit na imigračním úřadě. 

Ke vstupu do Nikaragui je vyžadován pas s platností nejméně 6 měsíců. Dále je 
požadováno zdravotní pojištění.  

 

                                                                                                                                                         
konceptu Středoamerické federace, stejně jako proti angažmá Spojených států amerických v regionu, je  značně 
odlišně vykládán Ortegovskými kruhy, tak opozicí, která Ortegu viní právě z neomarxistického inter-
nacionalismu a pošlapání Sandinova (jakkoli vykládaného) odkazu.  
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Humanitární pomoc pro Nikaraguu od České republiky 
 
Informace o poskytované humanitární pomoci do zahraničí za rok 2009 
 
Na rok 2009 byly vyčleněny prostředky ve výši 85 mil. Kč. O jejich čerpání pravidelně 

informuje Vládu České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
V roce 2009 poskytla Vláda České republiky humanitární pomoc do 20 zemí Evropy, 

Asie, Afriky a Latinské Ameriky (Gaza, Zimbabwe, Kostarika, Malajsie, Somálsko, Afghánistán, 
Pákistán, Barma, Kongo, Keňa, Srí Lanka, Tchaj-wan, Brazílie, Etiopie, Uganda, Filipíny, 
Indonésie, Ukrajina, Salvador a Nikaragua). 

Na rok 2009 bylo vyčleněno na státem poskytovanou humanitární pomoci celkem 
85 milionů Kč (finanční prostředky státního rozpočtu alokované na humanitární pomoc). 
Latinská Amerika dostala 3,5 milionů Kč. Nikaragua pak konkrétně 1 milion Kč (listopad 2009, 
finanční pomoc po hurikánu). 

 
Dle zjištěných informací nebyla jindy humanitární pomoc od České republiky pro 

Nikaraguu poskytnuta. Dále nebylo zjištěno, že by Nikaragua někdy poskytla humanitární 
pomoc do České republiky. 

 
Současné dění v Nikaragui – Vojáci v ulicích 
 
Nikaragujský prezident Daniel Ortega oznámil, že jeho vláda je ochotna přehodnotit 

reformu penzijního systému, která tento týden vyvolala v zemi krvavé protesty. Lidem se 
totiž nelíbí, že jim chce vláda snížit důchody a zároveň zvýšení příspěvky zaměstnanců 
i zaměstnavatelů na sociální pojištění. Současné protesty jsou nejkrvavější od roku 2007, kdy 
se stal prezidentem Daniel Ortega. 

Během živého vysílání z protestů byl zastřelen i novinář Angel Gahona. Točil reportáž 
o škodách ve městě Bluefields na karibském pobřeží když ho kulka srazila k zemi. 

Ortega nařídil zablokovat signál dvou televizních stanic 100 % Noticias a Canal 12, 
které se vyjadřují kriticky k současné vládě. Protesty rozšířily do řady nikaragujských měst, 
kam byli vzápětí vysláni vojáci. Teď se zdá, že úřady mají situaci díky nasazení armády pod 
kontrolou. 

„Pokud při rozhovorech najdeme lepší způsob, jak provést tyto reformy, můžeme 
současný výnos vyměnit za nový,“ uvedl Ortega v projevu, který vysílala státní televize. 

Vlivná nikaragujská obchodní asociace Cosep nicméně v prohlášení uvedla, že  
s kabinetem vyjednávat nebude, dokud neskončí policejní násilí a nebude obnovena svoboda 
slova. 

 
Rozbuškou byla reforma sociálního zabezpečení, která měla podstatně snížit penze  

a zároveň zvýšit odvody zaměstnanců. Příslušný úřad hlásil prázdnou pokladnu. Vláda 
nebrala v potaz četné prognózy, které před situací dlouhodobě varovaly. Úřad se navíc 
potýkal se špatným hospodařením poznamenaným klientelismem. Protesty proti reformě 
svedly dohromady mladé i staré, zaměstnance i zaměstnavatele a přerostly v protesty 
protivládní. Otevřely tak staré rány ve společnosti; nepřekonané politické i hospodářské 
dědictví občanské války v 80. letech a nedotažené demokratizace v 90. letech XX. století. 
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Česká stopa z pohledu policie v Nikaragui 
 
Dne 29. září 2011 na západním pobřeží pohasl život tří občanů České republiky. Jejich 

dodávka se čelně střetla s protijedoucím nákladním vozidlem. Muži ve věku 40, 39 a 33 let 
v této zemi pracovali jako lektoři z Mendelovy university v Brně. Jednalo se o specialisty na 
lesnictví, dřevařství a agronomie. Řidič protijedoucího nákladního vozidla 69 letý muž byl na 
místě zadržen a to z důvodu rychlé jízdy a nebyl osvětlen.  

 
Ekonomická situace v Nikaragui 
 
Nyní se Nikaragua podle hodnocení Světové banky řadí mezi země s nižším středním 

příjmem. 
V roce 2012 byl hrubý národní produkt v rámci Nikaragui na hlavu 1,650 dolarů  

a ještě v roce 2009 žilo 42,5 % obyvatel pod národní hranicí chudoby (v roce 2005 to bylo 
48,3 %). 

Důsledek ekonomické krize 2008/9 byl silně negativní (hrubý domácí produkt kleslo  
o 2,76% v roce 2009). To vše v důsledku závislosti na exportu zemědělských produktů 
a remitencích migrantů, které tvoří 15 % HDP. Výrazně proto poklesly zdroje zahraničních 
měn, ale ekonomika země se rychle obnovila a dosáhla úctyhodného růstu hrubého 
domácího produktu v roce 2013, tedy 4,61 %. 

Mezi lety 1980 a 2012 se průměrná délka života při narození zvýšila o 15,9 let. 
Průměrný počet let strávených ve škole se zvýšil o 2,6 let a očekávaný počet let strávených 
ve školním zařízení se zvýšil o 2,9 let. 

Index vnímání korupce podle Transparency International umísťuje Nikaraguu na 
velmi nízkou příčku (127. pozice, v posledních letech stále stejná). Index poukazuje na to, že 
korupce je vážnou překážkou v rozvoji země. 

Nikaragua dříve patřila mezi tzv. vysoce zadlužené chudé země. V roce 2000 se ale 
zapojila do iniciativy pro oddlužení, v roce 2004 jí byla značná část dluhu odpuštěna. Podle 
Světové banky je dluhové riziko v zemi “mírné”. 

V roce 2011 činilo zadlužení 1,6 miliardy dolarů. Dluhová služba dosahuje 658 milionů 
dolarů ročně (22,3 %veřejných příjmů). Světová banka nicméně konstatuje, že „Hospodářský 
obrat Nikaraguy umožnil vládě upustit od krizového vedení země k dlouhodobějším 
průkopnickým strategiím v boji proti chudobě, zejména pak v odlehlých zemědělských 
oblastech”.  

Od roku 2003 byl zaveden Národní plán pro rozvoj (Plan Nacional de Desarrollo 
Operativo; PNDo), který se zaměřoval především na vymýcení chudoby. Nicméně nebyl příliš 
úspěšný.3 

Ortegova vláda od roku 2007 věnovala vymýcení chudoby také velkou pozornost. 
Zavedla bezplatné vzdělávání a zdravotní péči, stejně jako zvláštní programy pro chudé jako 
Hambre Cero (tedy doslova „Hlad nula“, nulová míra hladu) a Usura Cero ("Lichva nula", 
nulová úroveň lichvy).4 Jak je uvedeno v Národním plánu pro lidský rozvoj (Plan Nacional de 

                                                 
3 Plan Nacional de Desarrollo. República de Nicaragua; Federación Coordinadora Nicaragüense de organisation 
non-gouvernementale que trabajan con la Niñez y la Adolescencia, 2005. 
http://www.codeni.org.ni/contenido/instrumentos_juridicos/educacion/decretos/pnd.pdf 
4 Conclusiones del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano a la Alimentación. 
Organización Panamericana de la Salud. 
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Desarrollo Humano; PNDH) 2007-2012,5 který je pravidelně aktualizován až do roku 2016, 
zaštiťujícím cílem je srovnání nerovností zvýšením výdajů na vymýcení chudoby  
a podpořením investic do sektoru sociálních věcí a zemědělské infrastruktury. 

 
Závěr 
 
Na závěr lze dodat, že Nikaragua je svým umístěním a přírodu, která se nachází  

u Karibiku zemí, která táhne turisty. Vzhledem k minulosti a režimu, který tuto zemi řídil  
a částečně řídí je zde příroda a její kulturní památky celkem v panenském stavu a její krásy si 
začíná všímat stále více a více lidí z celého světa. Proto je více než zřejmé, že se o tuto zemi 
budou turisti z České republiky více zajímat. 

Do dnešního dne nebylo z dosavadních zdrojů zjištěno, že by se zde občané České 
republiky dopustili nějaké kriminality nebo jiného protizákonného jednání, které by svým 
rozsahem bylo tak závažné, že by se o něj Česká republika zajímala nebo se musela 
kontaktovat česká strana ze strany Nikaragui. Jak se uvádí výše, Česká republika jednou 
poskytla finanční pomoc v částce 1 000 000 Kč a to v roce 2009 po ničivém hurikánu. Od té 
doby jediná pomoc je, že z České republiky odjíždějí lektoři na tamní univerzity, kde 
předávají studentům své znalosti a pomáhají místním občanům v lepší vzdělanosti, aby 
pomohli zvednout úroveň tamního života.  

 

                                                                                                                                                         
https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_content&view=article&id=213:conclusiones-del-relator-
especial-de-naciones-unidas-para-derecho-humano-a-alimentacion&Itemid=244 
5 Nicaraguan Government’s Plan; National Human Development Plan. Food and Nutrition Secrity Platform. 
https://plataformacelac.org/en/politica/21 
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  Fyzicko-geografická mapa Nikaraguy, s vyznačením možných tras transkontinentál-
ního průplavu.6 
 

 
 

Vizualizace možného vzhledu průplavu.7 
 

 
 

                                                 
6 Nicaragua Lake Map. Pergoladach.co, 1. I. 2019. http://pergoladach.co/nicaragua-lake-map/ 
7 Kryzánek, Ladislav. Čínský megaprůplav v Nikaragui se zadrhl. Místo bagrů jsou vidět krávy. iDnes.cz,  
17. IV. 2016.  
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/pruplav-nikaragua-cina-problemy.A160415_104031_zahranicni_pas 
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 Momentka z ceremoniálu blíže neupřesněné dohody mezi Nikaraguou a partnery 
z Čínské lidové republiky.8 
 

 
 

                                                 
8 PODANÝ, Petr. Ruský zájem o nikaragujský průplav. Vojensky ho ochrání. Týden, 16. I. 2015. 
https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/rusky-zajem-o-nikaragujsky-pruplav-vojensky-ho-
ochrani_330123.html 
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  Informace: „Manuál bojovníka za svobodu“, který je datován do doby okolo roku 
1983. Údajně se jedná o dokument z dílny Ústřední zpravodajské služby Spojených států 
amerických (a o instrument, s jehož pomocí může i jednotlivec s malým vlastním ohrožením 
konkrétnímu státu efektivně škodit).9 
 

 

 Neopravuj, neudržuj v provozu vozidla a stroje. 

 Schovávej a poškozuj nářadí. 

 Zahazuj nářadí do stok. 

 Choď pozdě do práce. Úkoly plň se zpožděním. 

 Zatelefonuj do práce, že jsi nemocný a nepřijdeš. 

                                                 
9 Freedom Fighters Manual. No State. http://www.nostate.com/docs/The-Freedom-Fighters-Manual.pdf 
Freedom Fighters Manual. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Freedom_Fighter%27s_Manual 
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 Nech světlo svítit zbytečně. 

 Nech vodovodní kohoutky téct. 

 Zasaď plevel na státní pole. 

 Ukrývej a kraď jídlo z vládních zdrojů. 
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 Nechte otevřené brány ohrad státních zemědělských družstev. 

 Šiřte fámy. Telefonujte do hotelů a dělejte falešné rezervace atd. 
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 Nechte svítit světlo. Nechte téct vodu. 

 Zasaďte plevel na státních polích. Schraňujte a kraďte státní potraviny. 
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 Polévejte tekutinami dokumenty. Poškozujte psací stroje. Kraďte a ukrývejte klíčové 
dokumenty. 

 Telefonicky vyhrožujte vrcholným představitelům. 

 Hlašte falešné poplachy co se týče požárů nebo zločinů. 
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 Návod na vyzkratování celé čtvrti za pomoci malé mince. 

 Poškozujte knihy. Ničte okna a žárovky. 
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 Přestřihávejte telefonní kabely a kabely poplašných systémů. 

 Návod na ucpání veřejných toalet za pomoci houby na tabuli.  
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 Pište protivládní slogany. 

 Pod rouškou noci ničte lampy pouličního osvětlení, semafory, výlohy nebo okna 
policejních stanic. 
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 Po silnicích pohazujte hřebíky. Před a za kola „státních“ vozidel umístěte ostré 
předměty.  

 Do nádrž „státních“ vozidel dejte špínu/hlínu nebo vodu. 
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 Poškozujte pneumatiky, světlomety, sklad i další součásti „státních“ vozidel. 

 Do motorů, nádrží a karburátoru dejte nečistoty, nebo nakrájenou svíčku. 
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 Přestřihněte kabely v motorech („státních“ vozidel), odstraňte celé součástky. 

 Proděravěte pneumatiky a nádrže „státních“ vozidel.  
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 Poškozujte baterie (“státních“ vozidel). 

 Kácejte stromy na silnice, zavalte je kameny, kopejte zde příkopy. 
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 Improvizovaná kotva k narušení telefonních drátů. 

 Improvizované hroty k perforaci pneumatik „státních“ vozidel. 
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 Výroba „Molotovova koktejlu“. 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Bc. Zdeněk Nims, Nikaragua (2019_A_09) 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

23 

 

 

 Použití „Molotovových koktejlů“ proti skladům paliva. 
 


