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U K R A J I N S K Ý  Ž U R N Á L

Ukrajina toxická



    

Vážení čtenáři,

 od počátku rusko-ukrajinské války se snažíme v českém mediálním prostoru 
prohloubit diskusi o Ukrajině. Máme za to, že válka, kterou rozpoutalo Rusko, 
není čistě rusko-ukrajinskou nebo postsovětskou záležitostí. Ostatně ruští 
komentátoři a politici nesčetněkrát sami přiznali, že Moskva na území Ukrajiny 
vede válku se Západem. 

Několik kilometrů na východ od hranic Evropské unie zuří šestým rokem válka. 
A my pořád neznáme odpověď na otázku proč. Už si ji dokonce ani neklademe. 
Problém nestudujeme a nesnažíme se jej pochopit. Ruské hybridní útoky proti 
západním zemím zatím nijak zvlášť neovlivnily chování naší politické elity ani 
voličů.  Ač rádi citujeme Winstona Churchilla, nadále provádíme politiku Nevilla 
Chamberlaina. V roce 2014 jsme doufali, že uklidníme agresora tím, že mu 
necháme Krym. Teď bychom mu klidně postoupili i Donbas, kdyby si o něj řekl.

Je zarážející, s jakou lehkovážností přistupujeme k problémům, jež bychom 
měli řešit rychle a rázně. Děláme nemorální byznys s Kremlem, kdykoli se 
naskytne příležitost, nehledě na to, že tím agresora posilujeme. I před druhou 
světovou válkou se mnoho evropských politiků snažilo o spojenectví s Adolfem 
Hitlerem. Po válce mu zůstali jen takoví spojenci, kteří na něj zbyli. 

Je nejvyšší čas si uvědomit, že Donbasem ani Krymem expanzivní politika 
Ruska nezačala a ani jimi neskončí. Jistě, můžeme se vymlouvat, že jsme 
nebyli připraveni na nový druh agrese. Ale ruská expanzivní politika se již celá 
desetiletí, ne-li staletí, nijak nezměnila. Nové jsou pouze některé nástroje, které 
jí s radostí sami vkládáme do rukou. 
Toto speciální číslo není jen o Ukrajině. Snad se nám jím tentokrát podaří aspoň 
trochu rozšířit kontext událostí. Ten historický i geografický.
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U K R A J I N S K Ý  Ž U R N Á L

 První otázka zní: „Proč vlastně Rus-
ko válku na Ukrajině začalo?“ Obáva-
lo se snad možné integrace Ukrajiny 
do evropských struktur, nebo mu šlo 
spíše o to ukázat, jakou cenu bude 
muset zaplatit každý, kdo se rozhod-
ne zbavit se promoskevského režimu? 

Moskva byla zpočátku opravdu 
znepokojena možným podepsáním 
asociační smlouvy (což mělo být te-
oreticky završeno členstvím Ukrajiny 
v EU), nicméně tato nevole se časem 
změnila v lhostejnost. 

Nedokazuje to snad, že kamenem 
úrazu nebyl sám akt podepsání aso-
ciační smlouvy mezi EU a Ukrajinou? 
I když nutno říci, že vše, co posiluje in-
tegraci Ukrajiny se Západem, je samo 
o sobě pro Moskvu nebezpečné.

Nebyl to spíše Majdan, co zapříči-
nilo invazi Ruska na Ukrajinu? Vzpo-
meňme si, že Moskva mnohokrát, 
a to s jistou posedlostí, opakovala 
tezi o hrozbě, kterou s sebou nesou 
„barevné revoluce“. Zmínky o „barev-
ných revolucích“ se objevily v mnoha 
projevech Vladimira Putina, stejně 
jako v důležitých programových do-
kumentech ruské zahraniční a bez-
pečnostní politiky.

Abych to shrnul, domnívám se, že 
Moskva začala válku proti Ukrajině 
kvůli Majdanu a jejím cílem bylo za-
bránit integraci Ukrajiny do evrop-
ských struktur. 

Teoreticky by svržení Viktora Janu-
kovyče a nástup jednoznačně pro-
západních sil k moci mělo Ukrajinu 
k Evropské unii přiblížit, a ne ji od Ev-
ropské unie ještě více vzdálit. Jenže 
o členství Ukrajiny v Evropské unii ne-
rozhoduje pouze Kyjev, ale také země 
Evropské unie. Ty za svými východ-
ními hranicemi vidí bohužel jenom 

Moskvu. Z války na Ukrajině vyvozují, 
že pokud je Ukrajina pro Moskvu tak 
důležitá, že je Kreml ochoten jít kvůli 
ní do války, není vhodné projevovat 
nadměrnou aktivitu na ukrajinském 
poli a tím ještě více Moskvu dráždit. 

Vyhraje paměť nebo pocit?
Po tomto konstatování si musíme 
zákonitě položit druhou neméně 
důležitou otázku. Podařilo se Rusku 
podmanit si válkou Ukrajinu, nebo 
dosáhlo přesně opačného cíle? Tím, 
že Moskva znemožnila Ukrajině stát 
se členem EU (což je v dohledné době 
bohužel nereálné), vyhrála. Zároveň 
však Kreml prohrál, protože jeho 
agrese na Ukrajině vyvolala v ukra-
jinské společnosti odpor a nepřátel-
ství vůči Rusku. Teď už bude záležet 
jen na tom, co vydrží déle. Historická 
paměť Ukrajinců, nebo přesvědčení 
Němců a Francouzů o tom, že není 
dobré Rusko dráždit?

Abychom pochopili motivaci Mo-
skvy, nesmíme zapomínat, že Rusko 
řídí důstojníci tajných služeb. Ale ne ti 
z aeropagu KGB, mezi něž patří napří-
klad Jevgenij Primakov, tedy lidé se 
strategickým myšlením. Dnešní Rus-
ko řídí důstojníci střední kategorie. 
Ve všech zpravodajských službách 
pracuje kromě geniálních analytiků 
a stratégů mnoho důstojníků, jejichž 
intelektuální úroveň se omezuje 
na taktické myšlení. Pokud analy-
zujeme ruskou zahraniční politiku 
posledních dvaceti let, je patrná její 
strategická slabost a zároveň vysoké 
taktické schopnosti.

Jak taktická, tak i strategická úro-
veň ovšem vyžaduje realistické po-
souzení dostupných aktiv a šancí. 
Z rozhovorů, které jsem při své práci 

diplomata v Moskvě vedl s ruskými 
diplomaty a politickými technology 
(s úzkými vazbami na Kreml), se mi 
nejvíce vybavuje jejich profesiona-
lita, jasná logika uvažování, a pře-
devším střízlivý realismus. Jejich 
realismus v otázce Ukrajiny se pro-
jevoval ve špatně skrývaném (nebo 
dokonce upřímném) přesvědčení, že 
dříve nebo později, tak či onak, Rusko 
o Ukrajinu přijde.

Stabilně atraktivní 
partner pro Západ
Pokud si Moskva opravdu byla vědo-
ma toho, že může oslabit či dokonce 
sabotovat ukrajinskou státnost, ale 
zároveň se s ní musí smířit, je si vě-
doma i toho, že ji Ukrajinci neodpustí 
ani anexi Krymu, ani válku na Don-
basu. Během rozhodování o válce 
se tedy Rusko řídilo spíše tím, co si 
z toho odnese Západ. Sázelo na to, 
že pro Západ z toho všeho vyplyne 
jen jediná věc – Ukrajinu do západ-
ních struktur přijímat nelze. Jsem 
přesvědčen o tom, že nepřátelství 
Ukrajinců vůči Rusku vyvolané vál-
kou nemá na rozhodování Moskvy 
žádný vliv. Dokonce bych se odvažo-
val tvrdit, že podobně jako je tomu 
v případě Polska, je pro Moskvu jistá 
rusofobie Ukrajinců výhodná. Lze ji 
totiž úspěšně zobchodovat na Zápa-
dě poukazováním na nevyléčitelný 
polský či v poslední době ukrajinský 
nacionalismus. Přesto je Rusko s ohle-
dem na svůj geografický, vojenský, 
technologický a surovinový poten-
ciál (a v neposlední řadě i s ohledem 
na své ambice) pro Západ stále atrak-
tivním partnerem, i když tyto ambi-
ce často tlačí Moskvu k riskantní hře 
na mezinárodní scéně a mnohdy pře-

Ukrajina – Západ – Rusko aneb
Hra, která bude na dlouho
WITOLD JURASZ, VARŠAVA 
PŘELOŽILA LENKA VÍCHOVÁ

Když čteme analýzy týkající se války na Ukrajině 
a zamýšlíme se nad názory lidí, kteří se tímto tématem 
zabývají, musíme si zákonitě všimnout toho, že zatím nikdo 
neodpověděl na dvě základní otázky. A co hůře – vypadá to, 
že se na ně nikdo odpovědět ani nechystá.
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vyšují její skutečné možnosti. To však 
není důležité, protože pouhá sku-
tečnost, že hru začala Moskva, stačí 
k tomu, aby byla úspěšná.

Rusko je globálním hráčem anga-
žujícím se ve všech klíčových ohnis-
cích napětí moderního světa, počína-
je střední a východní Evropou, přes 
Blízký východ, Střední Asii, Afghá-
nistán, až po Koreu a jihovýchodní 
Asii. Z pohledu jeho sousedů je snad 
nejhorší fakt, že mnoho lidí na Zápa-
dě vidí Rusko jako potenciálního spo-
jence v konfrontaci s Čínou.  Rusko se 
však nikdy takovým spojencem Zápa-
du nestane, už jenom proto, že by se 
muselo smířit se statutem mladšího 
partnera. Západ to ale zatím nechápe 
a žije i nadále v iluzi. Když už náho-
dou někdo na Západě ve spojenectví 
s Ruskem nevěří, žije ve strachu ze 
stejně iluzorního partnerství Moskvy 
s Pekingem. Toto partnerství v jistém 
smyslu existuje, ale je spíše výsled-
kem rozdělení sfér vlivu než opravdo-
vým spojenectvím. 

Ukrajina není v centru zájmu Zápa-
du a bohužel nic nenasvědčuje tomu, 
že by se tam v nejbližší době mohla 
ocitnout. Jen si vzpomeňme, kdy 
začala americká politika „restartu“ – 
v roce 2009, pouhý rok po rusko-gru-
zínské válce. Není to snad důkazem, 
že ruský neoimperialismus a revan-
šismus v postsovětském prostoru 
nijak nebrání Západu vést s Ruskem 
dialog? Pokud Rusko slíbí, že nebu-
de dále používat chemické zbraně 
ve Velké Británii a zasahovat do voleb 
na Západě, supervelmoci se s Rus-
kem rády domluví. Vrátíme-li se však 
k výše zmíněnému resetování vztahů 
mezi Západem a Ruskem, je více než 
jasné, že snížené angažmá Západu 
v otázce Ukrajiny nebylo náhodné. 
Naopak, bylo součástí restartu.

Ani dnes neutichají rozhovory 
o nutnosti resetu. Dalo by se říci, že 
v Moldávii jsme nedávno mohli sle-
dovat zkoušku na nečisto, která vedla 
ke změně vlády pod tlakem Ruska, 
USA a Evropské komise. Vsadil bych 
se, že to Moldávií neskončí. Časem 
by se předmětem podobné operace 
mohla stát (pokud už k tomu nedo-
šlo) i Ukrajina.

Vyrovnávací zóna není 
nárazníkovou zónou
V polských médiích jsem publikoval 
několik článků, v nichž jsem upozor-
ňoval na hrozbu „nové Jalty“. Míním 
tím dohodu supervelmocí na úkor 
malých států – v tomto případě 

na úkor Ukrajiny. Termín, který jsem 
použil, však nebyl dostatečně přesný.  
Jaltou totiž každý Polák rozumí to, že 
jeho země se ocitla ve sféře sovětské-
ho vlivu. Pro Ukrajinu by taková „nová 
Jalta“ znamenala, že se tato země 
ocitne v nárazníkové zóně. Dnes je 
málo pravděpodobné, že by se Ukra-
jina ocitla výlučně ve sféře ruského 
vlivu. Jenže to, co se dnes zdá nereál-
né nebo málo reálné, se může v příš-
tím desetiletí realitou stát.

Ukrajina si musí zachovat západní 
vektor své politiky a pokusit se ales-
poň částečně integrovat se Západem, 
i když reálnou šanci stát se členem EU 
dnes nemá. Dokud ale hra pokračuje, 
dokud Kyjev představuje výzvu pro 
Moskvu, stále má šanci zůstat v již 
zmíněné nárazníkové zóně, která 
samozřejmě nemusí být věčná. Opti-
mální řešení to není, ale určitý posun 
to je. Je to krok vpřed ve srovnání 
s alternativou, kterou bohužel není 
vstup do EU, ale objetí Moskvy. 

Samozřejmě si lze představit scé-
nář, ve kterém Západ a Rusko nalez-
nou shodu. Ukrajina, stejně jako člen-
ské státy EU, opustí myšlenku rozší-
ření EU a Rusko se vzdá svých ambicí 
v ukrajinské otázce. Takový scénář je 
však čistě teoretický, protože Rusko 
se nikdy svých ambicí v ukrajinské 
otázce nevzdá. I kdyby nakonec bylo 
dosaženo určité dohody, bude to nej-
pravděpodobněji dohoda rámcová, 
která naznačí spíše určité „červené 
linie“, ale nebude regulovat dlouho-
dobou rovnováhu sil v regionu. A sa-
motná hra bude pokračovat. Z pohle-
du Ukrajiny je nejdůležitější, aby při 
každém rozdávání karet byla silnější, 

bohatší, demokratičtější a méně ko-
rumpovaná. Další karty se budou 
rozdávat ještě mnohokrát, protože 
samotná hra může pokračovat i ně-
kolik desetiletí. 

Neúmyslně a bez povšimnutí
Po oranžové revoluci v roce 2005 mi 
jeden z nejbližších spolupracovníků 
prezidenta Viktora Juščenka během 
debaty o lidech z Donbasu řekl, že 
nejsou v této chvíli připraveni zvolit si 
Západ, a že nejlepší by bylo, kdyby se 
Ukrajina jednou stala součástí Zápa-
du tak nějak „náhodou a bez povšim-
nutí“, aby si jednoho dne i ten nejvíce 
proruský obyvatel Donbasu s překva-
pením uvědomil, že jej se Západem 
spojuje víc než s Ruskem. 

Jedním z neblahých důsledků války 
je bohužel i to, že mnoho členských 
států EU považuje Ukrajinu za pro-
blém a překážku ve vztazích s Mo-
skvou. K tomu, aby tyto státy začaly 
přemýšlet jinak, by pomohlo, kdyby 
integrace Ukrajiny se Západem pro-
běhla tak nějak náhodně a bez po-
všimnutí, aby si i ten nejvíce proruský 
obyvatel Madridu, Lisabonu, Paříže 
a Berlína jednoho dne uvědomil, že 
jeho soused je Ukrajinec, jeho dcera 
jde na rande se svým ukrajinským 
přítelem, jeho syn se právě vrátil z Ky-
jeva a on sám jede pracovně do Odě-
sy. Aby k tomu mohlo dojít, bude to 
od nás vyžadovat hodně trpělivosti, 
moudrosti a důvtipu.

Hrát se bude ještě dlouho a samot-
ná hra bude složitější a obtížnější, než 
jsou šachy. A Rusové, jak známo, jsou 
v šachách dobří. 

FOTO: VJAČESLAV RAJEVSKYJ
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 Po okupaci a anexi Krymského po-
loostrova v roce 2014 získalo Rusko 
v oblasti Azovského a Černého moře 
dominantní geopolitické postavení. 
Krym a s ním i Sevastopol, který se na-
chází prakticky uprostřed moře, patří 
po Bosporu a Dardanelách mezi nej-
důležitější kontrolní zóny daného re-
gionu. Rusko přičlenilo ke 333 kilome-
trům svého pobřeží (což je méně než 
10 % z  celkové délky)  dalších 867 km 
pobřeží Krymského poloostrova. 
Celkem se tedy pod ruskou kontro-
lou nachází 1 410 km černomořského 
pobřeží, což činí 41,5 %. Větší část 
pobřeží má jen Turecko, které přes 
průlivy Bospor a Dardanely de facto 
kontroluje hlavní spojení mezi Čer-
ným a Středozemním mořem.

Černomořská geodynamika
V poslední době je možné pozorovat 
dynamické sbližování režimů Erdo-
gana a Putina. Děje se tak na poza-
dí vnitropolitické situace v Turec-

ku, které se čím dál více vzdaluje 
demokratickému modelu. Souvisí 
to rovněž s řešením kurdské otáz-
ky, s problémy spojenými se Sýrií, 
Irákem a s Blízkým Váchodem jako 
takovým, kromě toho se zde odráží 
i situace ve východním Středomoří, 
konkrétně otázky týkající se těžby 
ropy na moři. V neposlední řadě hra-
je svou roli i ochlazování vztahů Tu-
recka a Spojených států.  

To, že Turecko navzdory varování 
USA zakoupilo ruské systémy pro-
tivzdušné obrany S-400 či přemýšlí 
o zakoupení stíhaček Su-5 a Su-57 
není jediným sporným bodem. Rus-
ko-turecké vztahy jsou mnohem 
hlubší a jsou založeny na dlouhodo-
bé spolupráci v oblasti energetiky 
a infrastruktury, jejíž algoritmus byl 
vypracován právě za časů putinské-
ho Ruska. Jde o vývoz ropy a ropných 
produktů z ruských přístavů do Stře-
dozemního moře přes Bospor a Dar-
danely, o plynovody Blue Stream 

a Turkish Stream, o jadernou elektrár-
nu Akkuyu. Ve skutečnosti v Černém 
moři dominuje neformální rusko-tu-
recký tandem dvou autokratických 
režimů. Napomáhá mu i Konvence 
z Montreux z roku 1936, která ome-
zuje v Černém moři přítomnost bitev-
ních lodí, pokud nepatří některému 
ze států přiléhajících k Černému moři. 
To samozřejmě odpovídá zájmům 
jak Turecka, tak i Ruska, ale způso-
buje nesnáze Tbilisi, Kyjevu i Buku-
rešti, které se po ruské agresi v Gruzii 
z roku 2008 a na Ukrajině z roku 2014 
necítí bezpečně. 

V rusko-tureckém tandemu hraje 
vedoucí roli Rusko. Právě Rusko urču-
je tón bilaterálních vztahů a ovlivňuje 
turecké vztahy s USA a NATO. Další 
člen NATO, Bulharsko, zaujalo vůči 
Alianci postoj stávkokaze a je loajální 
vůči Rusku. Bylo to právě bulharské 
veto, které v roce 2016 zabránilo vy-
tvoření flotily NATO v Černém moři, 
čímž zde automaticky posílilo ruskou 

Rusko v Černém moři: 
způsob vytlačování 
a eroze NATO
MYCHAJLO HONČAR, PREZIDENT CENTRA PRO STUDIUM GLOBALISTIKY 
STRATEGIE XXI, ŠÉFREDAKTOR ČASOPISU ЧОРНОМОРСЬКА БЕЗПЕКА
PŘELOŽILA LENKA VÍCHOVÁ

Kolem Černého moře se rozkládají tři členské 
země NATO. Patří mezi ně Turecko, Bulharsko 
a Rumunsko. Černomořské pobřeží těchto států 
měří dohromady 2 310 km, tj. 68 % z celkové 
délky, která činí 3 400 km. To však neznamená, 
že NATO v Černém moři dominuje, natož aby ho 
kontrolovalo. Skutečnost je zcela jiná. 
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dominanci. Jako úplatek za loajalitu 
k Moskvě pak Sofie obdržela dru-
hou linku plynovodu Turkish Stre-
am, která směřuje do střední Evropy 
přes Bulharsko. To všechno v daném 
regio nu oslabuje NATO a posiluje rus-
kou nadvládu.

Geopolitická dynamika změn 
uvnitř černomořského regionu tedy 
v posledních letech nehraje ve pro-
spěch Aliance a jejích partnerských 
zemí, mezi něž patří Ukrajina a Gru-
zie. Prostřednictvím geopoliticky 
motivovaných korupčních energe-
tických projektů se Rusku podařilo 
neutralizovat dva členy NATO – Tu-
recko a Bulharsko.

Provokace během 
Sea Breeze 2019 
Na zasedání Vojenského výboru 
NATO ve Slovinsku dne 15. září 2019 
uvedl ve své závěrečné řeči předse-
da sboru náčelníků štábů americ-
kých ozbrojených sil, generál Joseph 

Dunford, že „Rusko je náš konku-
rent a převaha NATO nad Ruskem se 
zmenšila.“ Tezi amerického generála 
názorně ilustruje právě situace v ob-
lasti Černého moře – NATO zde pře-
vahu ztrácí, Rusko ji naopak získává. 

V červenci a srpnu 2019 Rusko ne-
bývalým způsobem omezilo svobo-
du plavby v Černém moři. Tento fakt 
by nám měl sloužit jako ukazatel jeho 
dalekosáhlých záměrů s cílem ovlád-
nout daný prostor. Ale ještě před tě-
mito událostmi, během tradičního 
mezinárodního cvičení Sea Breeze 
2019, které se konalo od 1. do 12. čer-
vence v severozápadním sektoru Čer-
ného moře, došlo ze strany Moskvy 
k opovážlivému a demonstrativnímu 
kroku. Před zahájením cvičení Rus-
ko uzavřelo plochu o rozměru 8 000 
čtverečních kilometrů (viz obr. 1) 
a na místo vyslalo skupinu lodí k pro-
vádění manévrů. Ruské ministerstvo 
obrany to zdůvodnilo „kontrolou lodí 
NATO“. Tuto „kontrolu“ provádělo 10 

lodí Černomořské flotily Ruské fede-
race. 

10. července vstoupila do uzavře-
ného prostoru, ve kterém probíhala 
cvičení v rámci Sea Breeze 2019, velká 
válečná loď Černomořské flotily Rus-
ké federace Smětlivyj. Podle informa-
cí Ministerstva obrany Ukrajiny loď 
Smětlivyj do tohoto prostoru vplu-
la nehledě na to, že šlo o uzavřený 
prostor, ve kterém v rámci meziná-
rodních cvičení probíhala střelba ná-
mořního dělostřelectva, a vyvolávala 
nebezpečné situace.

Rusko se uchýlilo k demonstrativ-
ním a provokativním akcím s cílem 
ukázat, kdo je opravdovým pánem 
v Černém moři, což se mu v podsta-
tě povedlo, protože plány Sea Bree-
ze 2019 byly upraveny s ohledem 
na omezení, která Moskva způsobila.

Omezit a kontrolovat
Další demonstrativní akce na sebe 
nenechaly dlouho čekat. Ruská stra-

FOTO: PIOTR ANDRUSIECZKO
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na zavedla v Černém moři další ome-
zení. Ve třetí dekádě července 2019 
platila současně řada varování pro 
oblasti s omezenou navigací nebo 
oblasti, ve kterých byl vyhlášen stav 
nebezpečí. Jednalo se o více než 
24 % plochy Černého moře a ome-
zení se týkala většiny doporučených 
námořních tras ve výlučných ekono-
mických vodách Ukrajiny a zemí da-
ného regionu.

Záměr těchto omezení nebyl zpo-
čátku zcela jasný. Ruská strana je vy-
světlovala probíhajícími dělostřelec-
kými a raketovými zkouškami a cviče-
ním na řadě míst v akvatoriu Černého 
moře.  Při monitoringu vodní dopravy 
velení ukrajinského námořnictva od-
halilo případy, kdy Ruská federace 
pod záminkou provádění vojenských 
opatření uzavírala některé plochy 
pro plavbu nebo vyhlašovala stav 
nebezpečí neoprávněně. Bylo zjiš-
těno, že nehledě na Mezinárodní 
úmluvu o bezpečnosti lidského ži-
vota na moři z roku 1974 (SOLAS 74), 
nebyla oznámení o plánovaných čin-
nostech předem zveřejněna na ofici-
álních webových stránkách koordiná-
tora pro navigační prostor, NAVAREA 
III, což je Ústav námořní hydrografie 
španělských ozbrojených sil. Přičemž 
určité oblasti mohou být prohlášeny 
za nebezpečné pouze na základě in-
formací koordinátora. 

Současně je třeba říci, že znepo-
kojení vyvolává i postoj samotného 
koordinátora. Vymáhá dostatečně 
dodržování norem SOLAS 74? Ově-
řuje spolehlivost informací, které při-
cházejí z Ruské federace? Zabývá se 
tím, zda byly tyto informace poskyt-
nuty včas a zda obsahovaly dosta-
tek faktických podkladů? Například, 
přestože kvůli údajným cvičením 
Černomořské flotily bylo uzavřeno 
14 úseků, na webových stránkách 
tiskového oddělení Jižního vojenské-
ho okruhu RF se nachází informace 
pouze o čtyřech takových oblastech. 
U těchto čtyř případů se pravděpo-
dobně jednalo o skutečná cvičení, 
která proběhla ve třetí dekádě čer-
vence a v prvních dvou dekádách 
srpna. Jednalo se o tyto krátkodobé 
akce: 

- 20. července se uskutečnila cvičení 
na lodích a v pobřežních částech 
ČF, která se týkala boje s bezpilot-
ními letadly;

- 25. července provedla hlídková loď 
Dmitrij Rogačev na moři dělostře-
leckou palbu;

- 8. srpna provedla loď Muromec dě-

lostřeleckou palbu proti leteckým 
cílům;

- 9. srpna proběhlo cvičení raketové 
palby proti námořním cílům.

Ostatní oznámená varování o střelbě 
z dělostřelectva, raketovém ostřelo-
vání a manévrech flotily v určených 
uzavřených oblastech byla pouhými 
možnými plány, u nichž se nepřed-
pokládala jejich realizace. Proto také 
informace o nich nebyly zaslány koor-
dinátorovi NAVAREA III.

Lze tedy konstatovat, že Rusko 
zneužívá povinnost zemí, které pode-
psaly SOLAS 74 ohlašovat potenciální 
a skutečná nebezpečí na moři, zejmé-
na v oblastech, které nespadají ani 
do sféry jeho odpovědnosti ani pod 
jeho jurisdikci. Ruská federace vyu-
žívá danou povinnost jako hybridní 
nástroj, kterým brání ve svobodné 
plavbě v Černém moři a zároveň de-
monstruje své možnosti a schopnosti 
samostatně stanovovat zóny A2/AD.

Taková aktivita vytváří velké pro-
blémy pro lodní dopravu, rybolov, 
využívání svrchovaných práv ve vý-
lučných ekonomických zónách, což 
má nepříznivé dopady na ekonomi-
ku Ukrajiny a na její práva jako pří-
mořského státu. Podobné aktivity 
mají demonstrovat, že nad tímto 
regionem vládne Rusko. Dá se před-
pokládat, že daný vzorec, jenž Rusku 
umožní převzít kontrolu prostřed-
nictvím navigačních omezení, bude 
využit ve chvíli, kdy se uvede do cho-
du scénář blokády severozápadního 
sektoru Černého moře, jenž bude 
v hodinu H namířen proti Ukrajině 
a Rumunsku. 

Infrastrukturní základy 
vojenské expanze
K výše uvedenému je nutno dodat 
ještě jednu zajímavost či zvláštnost, 
která se týká ruských omezení v Čer-
ném moři. Když porovnáme mapu 
zón, které Rusko označuje za ne-
bezpečné, s trasami podmořských 
plynovodů Modrý proud a Turecký 
proud, vidíme, že se z velké části pře-
krývají.

Zapomínat bychom neměli ani 
na projekt White Stream, kterým měl 
na evropský trh proudit kaspický plyn 
přes Černé moře a Rumunsko. Ten-
to projekt, ač stále hypotetický, byl 
nicméně Evropskou komisí označen 
za projekt společného zájmu a v ne-
dávné době byl znovu oživen. Jed-
nalo by se o mezikontinentální trasu, 
kterou by proudil turkmenský plyn 
na trh EU.

Původní trasa White Streamu byla 
jiná. Směřovala z gruzínského pobřeží 
na Krym. Jednalo se o trasu s nejkrat-
ší mořskou cestou, která umožňovala 
využít ukrajinský plynovod a počítala 
s perspektivou jeho integrace s ev-
ropským trhem. Ale po vstupu Ru-
munska do EU v roce 2007 a po udá-
lostech v Gruzii a na Ukrajině, jejichž 
cílem bylo znemožnit těmto zemím 
vstup do NATO a EU, byla trasa tohoto 
plynovodu upravena tak, aby na trh 
EU vstupovala rovnou přes Rumun-
sko. 

Tento projekt Rusko vždy považo-
valo, a i nadále považuje, za konku-
renční. Zpočátku konkuroval plyno-
vodu South Stream a později Turkish 
Stream. Přinášel by totiž na evrop-
ský trh konkurenční středoasijský 
a kaspický plyn. Rusko už více než 
deset let blokuje White Stream tím, 
že brání budování Transkaspického 
plynovodu v Kaspickém moři. Po oku-
paci a anexi Krymu si Rusko ještě vy-
lepšilo své pozice. Nastalá situace 
umožnila blokovat další alternativní 
projekty i v Černém moři. Krymská 
verze plynovodu už dnes možná není.

Z výše uvedeného vyplývá, že Rus-
ko je připraveno v hodině H proměnit 
Černé moře na zónu, nad níž bude 
mít absolutní kontrolu. A všechno 
to odůvodní tím, že se snaží neutra-
lizovat hrozby, které se vznášejí nad 
strategicky důležitou energetickou 
infrastrukturou Ruska, Turecka a Bul-
harska. To vše s cílem zabránit realiza-
ci konkurenčních projektů. 

Samozřejmě se nejedná o novou 
myšlenku. Rusko k tomuto tématu 
přistupuje systematicky a důsledně. 
Kombinuje přitom vojenskou a ener-
getickou strategii. Jako příklad by 
mohl posloužit dvacet let starý článek 
z časopisu Независимое военное 
обозрение, který vyšel 10. prosince 
1999 s výmluvným titulkem „Flotila 
na stráži Modrého proudu“. Článek 
pojednává o tom, že na zasedání Bez-
pečnostní rady RF, které se konalo 
23. listopadu 1999, tehdejší premiér 
RF Vladimir Putin poznamenal, že 
„Rusko je vytlačováno ze Světové-
ho oceánu“ a poukázal na „zhoršení 
pozic Námořnictva Ruské federace 
jak v Černém, tak i v Baltském moři“. 
V článku se dále pojednává o tom, že 
„americké námořnictvo začíná ovlá-
dat černomořské dějiště války“. A jeli-
kož Rusko zahájilo stavbu plynovodu 
Blue Stream do Turecka, je potřeba 
zajistit jeho bezpečnost. V opačném 
případě by stavbu plynovodu „mohly 
ovlivnit vnější síly včetně teroristů“. 
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Autor v závěru svého článku vyjádřil 
přesvědčení, že zajistit bezpečnost 
podmořského plynovodu může pou-
ze Černomořská flotila, kterou je tře-
ba posílit.

Faktor Alexandroupolis
Moskva již od začátku tohoto tisícile-
tí neztrácí čas. Navyšuje prostředky, 
regeneruje své síly, snaží se zesilovat 
ekonomický a politický vliv v zemích 
Černomořského regionu. Mezi hlavní 
úkoly Černomořské flotily, které byly 
formulovány ruským ministerstvem 
obrany, nepatří jen ty standardní, 
tj. ochrana výlučné námořní ekono-
mické zóny či zajištění bezpečnosti 
plavby, ale také realizace zahraniční 
politiky ruské vlády v ekonomicky dů-
ležitých oblastech Světového oceánu.

Výsledkem tohoto systematického 
úsilí Ruska je situace, kdy  Moskva  
dává USA a NATO na srozuměnou, že 
je může nejen kontrolovat, ale že je 
schopná je rovněž z Černého moře, 
jež nyní již považuje za své jezero, vy-
tlačit. Za největší úspěch však Rusko 
počítá  neutralizaci Turecka a Bulhar-
ska (tedy dvou spojenců USA a NATO), 
a to prostřednictvím společných 
energetických projektů. V podstatě 
by se dalo říci, že se jedná o „tech-
nologii“ eroze NATO, kdy Rusko ničí 
jednotlivé členské země Aliance jak 
zvenčí, tak i zevnitř. 

Výše popsané způsoby využívá 
Kreml k sledování reakcí NATO a pře-
devším Spojených států na omezení 
svobodné plavby v Azovském a Čer-
ném moři. Koneckonců, agrese proti 
ukrajinským lodím v Černém moři po-
blíž Kerčského průlivu, ke které došlo 
25. listopadu 2018, nevedla k žádným 
vážným důsledkům. Naopak, Kreml 
v podstatě ignoroval rozsudek Mezi-
národního soudu pro mořské právo, 
na jehož základě měl vrátit Ukrajině 
zajaté námořníky a lodě. A nijak za to 
nebyl potrestán. Proto je přesvědčen 
o tom, že je možné, a dokonce nutné, 
pokračovat. Putin přinejmenším uka-
zuje USA a NATO, kdo je pánem v Čer-
ném moři. A dá-li Bůh, dovrší „ver-
bování“ Turecka a Bulharska a učiní 
z nich v daném regionu své spojence.

Pod záminkou ochrany kritické in-
frastruktury v Černém moři Rusko na-
vyšuje své prostředky a snaží se zde 
svůj vliv posílit. Jeho obavy z toho, že 
je tato infrastruktura v ohrožení, jsou 
do značné míry přehnané už jen pro-
to, že za sedmnáct let provozu plyno-
vodu Blue Stream tam nedošlo k žád-
nému incidentu. Samotné zvýšení 
ochrany bylo koncepčně zpracováno 

v Doktríně energetické bezpečnosti 
Ruské federace, která byla přijata pre-
zidentským výnosem dne 13. května 
2019. Doktrína mimo jiné mezi hroz-
by energetické bezpečnosti řadí i ty 
vojenské a politické. Počítá například 
s prudkým zhoršením mezinárodní 
situace a s vytvořením podmínek pro 
použití vojenské síly. Do tohoto kon-
textu celkem dobře zapadá hysterie 
ruských propagandistických médií 
v září 2019, která se týkala ohrožení 
energetické komunikace (včetně Tu-
reckého proudu) v případě, že USA 
privatizují řecký přístav  Aleksandrou-
polis, kde rozmístí svou vojenskou zá-
kladnu „pro boj s Ruskem“. 

Rusové se obávají, že toto by umož-
nilo Spojeným státům kontrolovat 
námořní dopravu přes Dardanely 
do a z Černého moře, což by zname-
nalo, že kdykoli by mohlo dojít k pře-
rušení tzv. „syrského expresu“ a ome-
zení operativního spojení Námořnic-
tva Ruské federace ve Středozemním 
moři (v roce 2013 byla v podstatě 
obnovena 5. eskadra námořnictva 
SSSR, která po jeho rozpadu přesta-
la existovat). „Pokud USA ovládnou 
Alexandroupolis, budou mít pod 
kontrolou Dardanely a tak uzamk-
nou Rusko v Černém moři“, „získají-li 
tento přístav, bude NATO i Ozbrojené 
síly USA schopny v průběhu několika 
hodin proniknout na Balkán a zasta-
vit obchod Ruska se zbytkem světa 
přes Černé moře tím, že zablokují 
Dardanely“. Tímto způsobem reago-
val Fond strategické kultury na pro-
hlášení současného velvyslance USA 
v Řecku a bývalého velvyslance USA 
na Ukrajině Geoffrey Pyatta o tom, 
že Spojené státy mají zájem o řecký 
přístav. Stalo se tak v rozhovoru pro 
řecké vydání Thraki.Net po návště-
vě Alexandroupolisu, kde se 13. září 

Pyatt sešel s řeckým ministrem obra-
ny Nikolaosem Panagiotopoulosem. 

Pochopitelně to, že velvyslanec, 
na pozadí privatizace dvou nejdů-
ležitějších řeckých přístavů investo-
ry z Ruska a Číny (Rusko kontroluje 
přístav v Soluni a Čína v Pireu), vy-
zdvihl důležitost Alexandroupolisu, 
nemohlo v Rusku nevyvolat náleži-
tou reakci. Pyatt poukázal na kritický 
geopolitický význam Alexandrou-
polisu jako vstupní brány do Černé-
ho moře a Balkánu, na důležitost pří-
stavu z hlediska evropské energetic-
ké bezpečnosti, regionální stability 
a hospodářského růstu. Nesmíme za-
pomínat ani na to, že kromě už exis-
tujícího terminálu Aegian LNG by se 
v Alexandroupolisu měl objevit plo-
voucí mobilní LNG terminál (FSRU) 
z USA. Podle odborníků americká 
LNG a stávající infrastruktura otevíra-
jí pro jihovýchodní Evropu možnost 
využívat LNG a přepravovat jej pro-
střednictvím Transbalkánského ply-
novodu, který spojuje Řecko, Turec-
ko a Ukrajinu. Tento plynovod býval 
po celá desetiletí hlavní tepnou pro 
dodávky plynu z Ruska do Bulharska, 
Řecka, Severní Makedonie a Turecka 
přes Ukrajinu, Moldavsko a Rumun-
sko, ale teď – po spuštění Tureckého 
proudu – bude ležet ladem.

Baltský směr
Je příznačné, že Rusové zajišťují 
ochranu kritické energetické a do-
pravní infrastruktury v Černém moři 
nejen silami a zdroji Černomořské flo-
tily. Touto otázkou se rovněž zabývá 
Federální služba a Národní garda. Ku-
příkladu 26. června 2019 se uskuteč-
nila zvláštní porada zástupců Státní 
dumy Ruské federace, ministerstev 
a rezortů pod vedením vrchního ve-
litele jednotek ruské Národní gardy V. 

Obr. 1
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Zolotova. Tématem, kterému se tato 
porada měla věnovat, bylo zajištění 
bezpečnosti mostu přes Kerčský prů-
liv, energetického mostu a plynovodu 
po dně úžiny, které vedou z Krasno-
darského kraje na okupovaný Krym. 
Bylo rozhodnuto, že do konce roku 
mají být vyřešeny všechny legislativ-
ní záležitosti týkající se svěření „všech 
nezbytných pravomocí Národní gar-
dě“. „Musíme si být jisti, že žádné pla-
vidlo, žádné bezpilotní letadlo, žádný 
plavec ani sabotér nepronikne našimi 
vodami...“, informovala média. Rusko 
již teď disponuje obrovskou koncent-
rací sil a zdrojů nejen v Kerčské úžině, 
ale také v Azovském a Černém moři. 
O ochraně, kterou uskutečňují různé 
ruské silové rezorty v zóně okupo-
vaného Kerčského průlivu, informují 
média.

Při ochraně kritické energetické 
a dopravní infrastruktury se ruské si-
lové rezorty vzájemně doplňují, což 
je pochopitelné. Je zřejmé, že se tak 
děje i s ohledem na navyšování fi-
nančních prostředků, ale to není jedi-
ný důvod. Jak se domnívají v Moskvě, 
jedná se o legální způsob expanze 
v regionu pod záminkou ochrany kri-
tické infrastruktury „hluboko v týlu“.

Teď si zkusme představit situaci 
v Baltském moři, kde už jeden Nord 
Stream stojí a druhý se staví. Navíc 
Polsko zde chce realizovat alterna-
tivní projekt – například norský plyn 
přes Baltic Pipe. Na rozdíl od plyno-
vodu White Stream v Černém moři je 
takový projekt vcelku reálný. Rusko 
bude v Baltském moři postupovat 
podle stejného scénáře jako v Čer-
ném moři pod záminkou ochrany čtyř 
plynovodů, které jsou strategicky dů-
ležité pro Rusko a Německo. Putinovy 
plynové a finanční toky už zcela ne-
utralizovaly Německo jako členskou 
zemi NATO. Není těžké si představit, 
co se stane poté, až bude dostavěn 
Nord Stream 2.

V rámci programu přezbrojování 
do roku 2020 Rusko postupně posi-
luje svou flotilu v Baltském moři. Ne-
dávno ruská média pateticky ozna-
movala, že Baltská flotila se rozrůstá 
o další bojové a pomocné lodě. Po-
kud prý mezi lety 2000 až 2010 flotila 
obdržela pouze 20 nových jednotek, 
pak od roku 2010 do roku 2019 – 56 
jednotek, z toho 17 bojových lodí. 
K 1. květnu 2019 bylo součástí Baltské 
flotily 76 bojových lodí, kutrů a po-
norek a 164 pomocných lodí. Ruská 
propagandistická média poukazují 
na to, že v Baltském moři Rusko nemá 
spojence a že zde má převahu NATO – 

v Baltském moři mají flotily členských 
zemí NATO celkem 93 bojových jed-
notek. Dále se zdůrazňuje, že Švédsko 
a Finsko disponují v Baltském moři 
rovněž obrovskými silami. I když jsou 
to neutrální země, k Rusku se chova-
jí nepřátelsky a jsou čím dál tím více 
vtahovány do objetí NATO. V jejich 
případě se jedná o 73 jednotek. Podle 
této logiky je tedy Rusko v Baltském 
moři slabší, ale jen ve srovnání s ná-
mořními silami všech ostatních zemí 
dohromady. A dále si už není těžké 
domyslet, že Rusko musí posílit svou 
vojenskou námořní přítomnost v Bal-
tském moři kvůli strategicky důležité 
plynové a dopravní infrastruktuře 
v podobě čtyř linek plynovodu Nord 
Stream. Rusko samozřejmě nemůže 
vytlačit NATO v Baltském moři tak, jak 
to dělá v Černém, protože na jihu Bal-
tu je pobřeží členských zemí NATO. 
Sází tak logicky na asymetrické po-
silování sil, jako jsou bojové roboty 
všeho druhu: kutry, ponorky, lehké 
nosiče náloží apod.

Závěrem
Plíživá expanze Ruska v Černém moři 
a jeho posilování v Baltském moři by 
nemělo být ponecháno bez řádné re-
akce NATO. Ukrajina by měla upozor-
nit příslušné mezinárodní instituce 
na to, že Rusko zneužívá normy Kon-
vence OSN o mořském právu z roku 
1982, SOLAS 74.

Neměli bychom mít žádné iluze 
o úmyslech a dalším počínání Kremlu. 
Rusko bude vytlačovat NATO všude, 
kde to bude možné. Proto je nutné 
ho zastavit, jak na Baltu, tak i v Čer-
ném moři. Negativní scénář domino-
vání Ruska v obou těchto mořích by 
mohly odvrátit sankce USA, v jejichž 
důsledku by mohlo dojít k zastave-
ní projektů Nord Stream 2 a Turecký 
proud. Otázkou je, zda se ve Washin-
gtonu a Londýně najde dostatek 
politické vůle. Privatizace přístavu 
Alexandroupolis není ničím jiným než 
adekvátní odpovědí na ruské akce 
ve Venezuele, ze které se Moskva 
snaží udělat svůj nástupní prostor 
boje přímo v americkém „podbřišku“. 
Podobně jako tomu bylo s Kubou bě-
hem studené války.

USA svou stálou přítomností ve vý-
chodním Středomoří vytvoří bezpeč-
nostní deštník, který bude chránit 
mnohostrannou spolupráci při reali-
zaci projektů těžby a vývozu zemní-
ho plynu do Evropy. Máme na mysli  
projekty  započaté Izraelem, na nichž 
spolupracuje  Kypr (těžba na naleziš-
tích Leviathan a Afrodita), společnou 

výstavbu plynovodu East Med, jímž 
by se měl dodávat plyn do EU, na níž 
se podílí Řecko a Itálie,  a v neposled-
ní řadě se zmiňovaná ochrana bude 
týkat  i dodávek LNG z USA s cílem di-
verzifikovat energetické zdroje urče-
né zemím černomořského a balkán-
ského regionu. Spojené státy si jsou 
dobře vědomy toho, že se Rusko po-
kusí tyto projekty neutralizovat, pro-
tože přivádějí na evropský trh konku-
renční plyn. A tomu chtějí předejít. 

Nehledě na Trumpovy politické 
piruety nechybí Washingtonu poli-
tická vůle. Pokud se Alexandroupolis 
stane základnou amerických ozbroje-
ných sil, zejména námořnictva, Rus-
ko se neodváží blokovat ukrajinské 
přístavy v Azovském a Černém moři 
a Kerčském průlivu. Riskovalo by totiž 
blokádu své námořní přepravy a „syr-
ského expresu“ z černomořských 
přístavů, která by mohla přijít jako 
odpověď. A navíc, severovýchodní 
sektor Egejského moře je vhodný pro 
použití střel s plochou dráhou letu 
namířených na cíle v oblasti Černého 
moře, aniž by se do tohoto moře mu-
selo vstoupit. 
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Pokud se nemýlím, vaším rodným 
jazykem je ruština a patříte k těm 
ukrajinským občanům, kteří v jistou 
chvíli pocítili potřebu jazykového 
sebeurčení a přešli na ukrajinštinu.
Ano, narodil jsem se doslova na hra-
nici s Ruskem. Na Donbase. Odešel 
jsem studovat na Krym, později jsem 
si tam našel práci a usadil se tam. Je 
to rovněž region, kde se mluví rus-
ky. Než začala válka, a ještě první rok 
nebo dva, jsem rusky psal i mluvil. 

Souviselo to s daným místem i lidmi, 
s nimiž jsem se stýkal. Teď jsem pře-
sídlenec.

Takže jste dvojitý přesídlenec? 
Z Krymu a z Donbasu?
Ano, nemohl jsem se vrátit na Don-
bas, kde mám příbuzné a přátele. 
A z Krymu, kde zůstal veškerý můj 
majetek, jsem byl nucen utéct. Nej-
dřív jsem odjel do Lvova, kde jsem ně-
jaký čas bydlel u přátel, s nimiž  jsem 

se seznámil přes internet. Strávil jsem 
u nich asi dva měsíce. Zároveň jsem si 
hledal práci v Kyjevě.

Začátek rusko-ukrajinské války vás 
zastihl na Krymu?
Pamatuju si, jak mi ráno 2. března 
2014 zavolali známí a řekli: „Právě to 
tu obsazují ruské jednotky, prosím tě, 
přijeď, možná se ti podaří něco na-
točit.“ Vyrazil jsem tam a obyčejným 
laciným foťákem jsem natočil video, 

Roman Burko: 

„V Rusku jsou novináři nasazováni 
jako vojáci. Existují tam speciální 
informační jednotky, které 
soustavně spolupracují s novináři, 
a ti připravují zpravodajské vstupy, 
kdykoli je třeba. Je to nikdy 
nekončící proces.“
PTALA SE LENKA VÍCHOVÁ
PŘELOŽILA MARIE ILJAŠENKO

Ukrajinskému žurnálu se podařilo mluvit s jedním ze zakladatelů 
InformNapalmu Romanem Burkem, jehož skutečné jméno zná jen 
úzký okruh jeho nejbližších přátel. Tento známý bloger a bojovník 
v informační válce spolu se svými stejně smýšlejícími kolegy již pátým 
rokem vzdoruje velice silnému nepříteli. A na rozdíl od většiny svých 
spoluobčanů si nedělá žádné iluze ohledně konce války. Právě naopak: 
podle něj bude válka trvat dlouho. Ačkoli jeho rodným jazykem je 
ruština, volí jinou strategii než mnoho jeho kolegů – nepovažuje 
za správné „podbízet se“ ruskojazyčným regionům nebo Rusům 
prostřednictvím „všeobecně srozumitelného“ ruského jazyka. Burko 
nepatří k těm, kteří navrhují odložit jazykovou otázku na později, 
až bude dosaženo vítězství. Obává se také, aby to vláda nepřehnala 
v otázce „stavění mostů“ s agresorem. Soudí, že rozpad impéria ještě 
neskončil a je třeba ho dovést k logickému konci.
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na kterém je vidět, jak ozbrojené rus-
ké jednotky bez výložek a označení 
vyhrožují ukrajinským námořníkům. 
A ti jsou beze zbraní, protože nikdo 
podobně podlé napadení nečekal. 
Ihned jsem vše zveřejnil na youtu-
be. Během čtyřiadvaceti hodin mělo 
více než dva milióny zhlédnutí. Teh-
dy jsem pochopil, jak mocně můžou 
informace ovlivňovat veřejné mínění 
a že je potřeba informace o tom, co 
se děje, šířit. Právě ten den považuju 
za den vzniku InformNapalmu. Po-
stupně se na mě nabalili lidé, kteří 
četli mé stručné posty na facebooku, 
kde jsem třeba psal, že právě probíhá 
obsazování nějakého objektu, a při-
dával jsem výzvu, aby tam lidé šli, šíři-
li informace a překládali je do dalších 
jazyků. Vždycky jsem si přál, aby in-
formace byly dostupné nejen anglic-
ky, ale aby se šířily i v jiných jazycích. 
Máme velmi kvalitní bulharskou ver-
zi, máme také verzi českou. O českou 
mutaci se stará Svatoslav Ščyhol, náš 
dobrovolník v Praze.

Obsah, který na InformNapalmu 
publikujete, je však velice specifický 
a specializovaný. Kdo je vaším cílo-
vým čtenářem? Já například denně 
sleduji dění na Ukrajině, ale mnohé 
informace, zejména technického 
rázu, jsou pro mě nesrozumitelné.
Asi týden poté, co jsem zveřejnil první 
post na facebooku, si mě našel Irakli 
Komachidze. To je náš dobrovolník z  
Gruzie. Je to bývalý voják. V roce 2008 
se účastnil rusko-gruzínské války. Pro-
to se detailně vyznal v problematice 
ruských vojenských jednotek, zvláště 
pak Jižního vojenského okruhu, a také 
ovládal příslušnou terminologii. Uměl 
například na videu a na fotografiích 
rozeznat a odlišit jednotlivé vojenské 
jednotky a vojenské okruhy. Takže se 
začal věnovat konkrétním věcem. Pro 
nás to bylo velice zajímavé, chtěli jsme 
nabídnout západním čtenářům a ex-
pertům konkrétní fakta: tento voják se 
jmenuje tak a tak a je členem té a té 
jednotky, velí mu ten a ten a tak dál. 
Chtěli jsme, aby tyto údaje mohly být 
v budoucnosti použity jako důkazní 
materiál. Může to být užitečná infor-
mace v průběhu vyšetřování i pro me-
zinárodní tribunály.

Dobrovolnické projekty, včetně 
dobrovolnických jednotek – a já ne-
mám o jejich dobrovolnosti nejmen-
ších pochyb – musely vzniknout nej-
spíš proto, že stát nedokázal nebo 
nechtěl určité funkce vykonávat. 
Vzniká dojem, že část těchto pro-

jektů převzala některé funkce stá-
tu, přinejmenším dokud  byl „mimo 
hru“.
Když jsem byl v Sevastopolu, stýkal 
jsem se s vojáky, mimo jiné s přísluš-
níky Služby bezpečnosti Ukrajiny. Je 
třeba mít na zřeteli, že devadesát pro-
cent příslušníků SBU na Krymu, kteří 
měli Ukrajinu bránit, přešli na stranu 
nepřítele (existují neověřené zprávy, 
že jim byly ještě před takzvaným „re-
ferendem“ přislíbeny byty, proto se 
okamžitě přidali na stranu  nepřítele). 
Nemohli jsme speciálním jednotkám 
důvěřovat a spoléhat na ně. Příslušné 
informace nebo zpravodajská sděle-
ní se tak nemusela dostat tam, kam 
bylo třeba. Proto jsme se rozhodli vše 
zveřejňovat, aby byly informace k dis-
pozici jakékoliv zpravodajské službě 

apod. Nedůvěřovali jsme žádné insti-
tuci, zvláště tehdy. Později jsme byli 
v kontaktu s jednotlivými důstojníky, 
ale nikdy jsme nepodepsali žádný 
papír, který by nás zavazoval ke spo-
lupráci s jakoukoli zpravodajskou 
službou. 

Dokonce i dnes, pět let po začátku 
války, tu jsou jisté zrádcovské ten-
dence. Proto i nadále vše zveřejňu-
jeme. Pokud dospějeme k názoru, 
že některou z informací není dobré 
zveřejnit, předáme ji důstojníkům, 
kterým důvěřujeme. Těm, kteří se 
osvědčili a od nichž máme zpětnou 
vazbu v tom smyslu, že s našimi in-
formacemi nějak pracovali a na jejich 
základě někoho zadrželi. Kupříkladu 
v Mariupolu byla na základě informa-
cí, ke kterým se dostali naši IT specia-
listé, zadržena celá síť agentů. Tyto in-

formace jsme předali SBU. Následně 
přišla zpětná vazba: pusťte si zprávy, 
právě probíhá operace, během níž 
bylo zadrženo patnáct agentů. Byla 
rozbita síť ruských diverzantů. 

Každopádně asi tak sedmdesát 
až osmdesát procent údajů, které 
posbíráme, zveřejňujeme. Není nás 
moc, pouze několik dobrovolníků, 
kteří shromažďují informace. Dělají 
to ve svém volném čase, po večerech. 
Většinou to jsou ajťáci. Jednu dobu 
pro nás pracovala i účetní z Kramator-
sku, která zažila okupaci. Místo toho, 
aby si ve volném čase vykládala kar-
ty, procházela profily ruských vojáků 
na ruské sociální síti VKontakte. 

Nacházela určité signály a poté 
kontaktovala naše specialisty, aby se 
doptala na různé detaily z vojenské 
oblasti. Všímala si zkrátka drobností, 
které mohly být zajímavé. Například 
když viděla nějakou vojenskou tech-
niku, která není běžně k vidění, řek-
něme nikoli obyčejný obrněný trans-
portér, ale něco speciálního. Většinou 
však pro nás pracují buď ajťáci nebo 
novináři. Záleží především na tom, 
kolik mají času. Nevyplácíme hono-
ráře, takže nemůžeme po nikom chtít 
překlad přes noc. 

Sdílíme vyšetřování na společném 
chatu a překládá to prostě ten, kdo 
má zrovna čas. Přístup k chatu jsme 
poskytli všem těm, komu důvěřu-
jeme a kdo nezkresluje informace. 
Nejdříve jsme dali echo. Poté jsme 
propojili tři nebo čtyři osoby z pří-
slušné země prostřednictvím chatu. 
Ti překládají a jiní kontrolují, zda ne-
byl obsah nějak překroucený nebo 
zda tam nejsou chyby. A pak nám ty 
překlady posílají.

Co se týče jazykových mutací, vy-
cházíte z toho, kdo z překladatelů 
z dané země a jazyka vám nabídne 
spolupráci, nebo si nejprve zvolí-
te zemi, jejíž informační prostor si 
hůře dokáže poradit s informační 
válkou proti Ukrajině, a tam násled-
ně hledáte překladatele?
Záleží to čistě na dobrovolnících, kte-
ří s námi spolupracují a jsou schopni 
překládat.  Pochopitelně bychom se 
rádi zaměřili na určité země, ale ne-
máme finance, abychom si v daných 
zemích zaplatili stálé redakce. Fungu-
je to tak, že jednotlivci v určitou dobu 
projeví zájem překládat. Po nějaké 
době se třeba okolnosti změní, mají 
méně času a přestanou s námi spolu-
pracovat. Například v době, kdy jsme 
se aktivně zajímali o dění v Sýrii, měli 
jsme arabskou verzi. 

Rusové nás neustále 
zkoušejí. Kupříkladu, 
když se chystá nějaká 
vojenská aktivita, 
nejdříve se na ni 
informačně připravují 
a následně ji mediálně 
posilují: neustále 
publikují nějaké fake 
news, aby informace 
spjaté s válečným 
děním zkreslovali.
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Sýrii se věnujeme i nadále, zejmé-
na tématu pozemních vojsk a účasti 
ruské armády.  Rusko totiž připustilo 
účast letectva, ale nikoli pozemních 
jednotek. Rusové přiznávají, že mají 
letadla a válčí s Islámským státem, 
ačkoli ve skutečnosti jsou oběťmi je-
jich bombardování zpravidla civilní 
objekty. Nacházeli si nás tedy Syřané 
s tím, že můžou překládat z angličti-
ny do arabštiny. Máme také tureckou 
verzi. V určitou chvíli jsme měli kolem 
třiceti redakcí, což znamenalo třicet 
webových stránek v různých jazyko-
vých mutacích. Asi deset z nich fun-
guje intenzivně, ostatní podle toho, 
zda jsou zrovna k dispozici lidé, či ne. 
Když někdo odejde, redakce se zavře, 
když se objeví nový spolupracov-
ník z dané země, opět se aktivizuje. 
Pochopitelně jsem původně chtěl, 
a i nadále o tom sním, abychom se 
více zaměřovali na východní Evropu, 
na Česko, Polsko, Pobaltí, tzn. země, 
které můžou být více ohroženy.

Jak se během těch pěti let proměni-
la informační válka? Lze vysledovat 
nějaké vlny?
V informačním prostoru jsou nějaké 
vlny pořád. Zpravidla se pojí s kon-
krétními událostmi. Například s de-
balcevským kotlem nebo Ilovajskem. 
Rusové nás neustále zkoušejí. Kupří-
kladu, když se chystá nějaká vojenská 
aktivita, nejdříve se na ni informačně 
připravují a následně ji mediálně po-
silují: neustále publikují nějaké fake 
news, aby informace spjaté s váleč-
ným děním zkreslovali. 

Nejčastěji proto, aby mohli obvinit 
naši armádu z něčeho, na čem se ni-
jak nepodílela. Měli jsme například 
takovou sérii vyšetřování, během níž 
jsme ukazovali, že ostřelování nebo 
poškození nějakého objektu či civi-
listů na okupovaném území probí-
halo z okupovaného území, ačkoli 
ho ozbrojenci prezentovali jako akci, 
za kterou je odpovědná ukrajinská 
strana. V letech 2014 a 2015 tímto 
způsobem  pracovali velice aktivně. 

Měli tam celé informační jednot-
ky. Dokonce se vtipkovalo, že když 
LifeNews přijely natáčet do určité 
oblasti, je třeba čekat ostřelování 
nebo se někde objeví tzv. minomet 
na kolečkách /jedná se o minomety, 
které jsou převáženy na platformách 
nákladních vozidel – pozn. red./.  Pa-
matujete si například na ostřelování 
trolejbusu v Doněcku, kde zahynu-
lo osm lidí a třináct bylo zraněno? 
U nich jsou novináři nasazováni jako 
vojáci. Existují tam speciální infor-

mační jednotky, které soustavně 
spolupracují s novináři, a ti připravují 
zpravodajské vstupy, kdykoli je třeba. 
Je to nikdy nekončící proces. Jejich 
cílem je poštvat Ukrajince proti sobě 
a zemi rozdělit. 

Nemůžu říct, že by se tento proces 
někdy pozastavil. Možná tak na tý-
den, potom ale následovaly dva velmi 
intenzivní týdny. A totéž se děje v je-
jich mediálním prostoru. Čas od času 
studuji jejich televizní show a různé 
pořady. Diváci jsou pod neustálým 
tlakem. Jsou období, kdy se všichni 
tváří, že jsou bratři a podporují mír, 
vzápětí však začíná štvavá protiukra-
jinská hysterie, kterou je možné při-
rovnat k rasově motivované nenávis-
ti. V takových chvílích mohou klidně 
padat  prohlášení typu: „zničíme 

je všechny pomocí jediné bomby“ 
apod. Neustále si nás prověřují.

Jak hodnotíte práci a chování ukra-
jinských novinářů a ukrajinského 
mediálního prostoru jako celku?
Je zde skupina novinářů, kteří jsou 
neustále na frontové linii a snaží se 
o válce psát. Ale ve skutečnosti jich 
není moc. Patřil mezi ně i Dmytro 
Tymčuk z webu Informacijnyj spro-
tyv, který nedávno tragicky zahynul. 
Jsou i další novináři na dalších platfor-
mách, ale spíše se jedná o  iniciativu 
jednotlivců. Mluvit o informační poli-
tice určitého televizního kanálu nebo 
novin nelze. Jednoduše, existují lidé, 
kterým situace není lhostejná. Vydá-
vají se do kritických oblastí a snaží se 
věci vysvětlovat. Ale že by zde byla 
promyšlená politika … Vzniklo napří-

klad Ministerstvo informační politiky, 
ale kromě bannerů, které vyvěšují, 
jsme se od nich zatím výraznější čin-
nosti  nedočkali. Těžko říct, na co se 
ty velké finanční prostředky vynaklá-
dají. 

Zmiňujete Dmytra Tymčuka nebo 
ty, kdo se zajímají o vojenskou te-
matiku, ale mě spíš zajímá otázka 
podrývání jednoty obyvatel. Mlu-
vím o médiích, která se sama často 
stávají terčem i nástrojem ruské 
propagandy, aniž by si to uvědomo-
vala.
Ano, máte pravdu. Jsou mezi nimi 
užiteční idioti i podplacení novináři. 
Například, jeden ze spojenců Putina 
na Ukrajině nedávno koupil minimál-
ně tři televizní stanice, s jejichž po-
mocí chce ovlivňovat veřejné míně-
ní. Je třeba si uvědomit, že mediální 
prostor se neobsazuje jen tak pro nic 
za nic. Na Ukrajině, pokud vím, nee-
xistuje nezávislá žurnalistika. Máme 
několik jednotlivých webů, které se 
snaží něco dělat, ale skutečně patrio-
tická mediální složka tu chybí. Celý 
mediální, a především televizní, pro-
stor u nás patří oligarchům, kteří mají 
tendenci se s Ruskem na tom či onom 
domlouvat. 

Pro ně jsou podstatné peníze. V jis-
tou chvíli mohli být patriotičtější, pro-
tože jim to hrálo do karet. Ale stačilo, 
aby se změnila situace, a oni hned 
změnili politiku. Novináři se také 
stávají terčem i nástrojem. Například 
Kolomojskyj nedávno prohlásil, že 
nebojujeme s Ruskem, ale máme ob-
čanskou válku. 

Mnoho novin jeho slova jedno-
duše přetisklo. Sice nás ujišťují, že 
pracují podle standardů BBC, že jsou 
nestranní a pouze poskytují různé 
úhly pohledu. Pokud tomu tak je, ať 
je tedy skutečně poskytují. Pokud jste 
zveřejnili úhel pohledu Kolomojské-
ho a šíříte ho svým prostřednictvím 
dál, ukažte v tomtéž článku rovněž 
existenci jiných názorů a uveďte 
i fakta, která dokládají, že se nejedná 
o občanskou válku, ale že tam jsou 
přítomni Rusové. My například máme 
databázi, jedná se o více než 1 800 še-
tření, která se týkají právě přítomnos-
ti ruských sil. O tato fakta se lze opřít. 
Když pak někdo uslyší Kolomojského 
prohlášení a zároveň dostane odkaz, 
na který si klikne, a vidí, že je tu ob-
rovská spousta důkazů, které toto 
prohlášení vyvracejí, nebude pak 
toto prohlášení považovat za něco 
relevantního. Já mám například rád 
časopis Tyždeň. 

Čas od času studuji 
ruské televizní show. 
Diváci jsou pod 
neustálým tlakem. Jsou 
období, kdy se všichni 
tváří, že jsou bratři 
a podporují mír, vzápětí 
však začíná štvavá 
protiukrajinská hysterie, 
kterou je možné 
přirovnat k rasově 
motivované nenávisti. 
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Neustále připomíná, že je u nás 
válka, že se na to nesmí zapomínat. 
Spolupracujeme s nimi a oni pravi-
delně a zcela zadarmo propagují naše 
webové stránky. Ale existují i jiné 
weby, třeba Informacijnyj sprotyv. 
Na nich mi vadí, že používají ruštinu. 
Je třeba říci, že i já jsem pro to měl 
dříve pochopení, dokud se neobjevil 
člověk, který mi vysvětlil, jak se věci 
mají. Oni to ospravedlňují tím, že cílí 
na ruskojazyčné čtenáře. Prý: my se 
na ně teď zaměříme, vyhrajeme vál-
ku a poté přejdeme na ukrajinštinu. 
Ve skutečnosti je to klamná myšlenka. 
Podle IP adres poznáme, že nás čtou 
Rusové. My používáme ukrajinštinu 
a čtou nás ruské tajné služby i lidé 
z Luhansku a Doněcku. 

Čtou ukrajinsky. Když jde o užiteč-
nou, zpravodajskou informaci, tak 
všechno, co potřebují, dokážou pře-
číst. Není třeba se jim přizpůsobovat 
a používat kvůli nim ruštinu. V určité 
fázi naší činnosti jsme opustili myš-
lenku, že budeme mít v první řadě 
ruskojazyčnou verzi. Výsledky všech 
našich šetření publikujeme ukrajinsky 
nebo bělorusky (pokud na tom pra-
cuje Bělorus), a teprve potom mate-

riály překládáme do ruštiny a dalších 
jazyků. Je třeba expandovat do je-
jich mediálního prostoru. Vidíme to 
dokonce i u nich v televizi, jak občas 
používají ukrajinská slova, příkladem 
může být Skabejeva. Z toho vyplývá, 
že jsou jistým způsobem na ukrajin-
ském jazykovém prostředí závislí.

Zmínil jste svého běloruského ko-
legu, předtím jste mluvil o gruzín-
ském spolupracovníkovi. Vypadá 
to, že máte stejné mezinárodní slo-
žení jako dobrovolnické jednotky. 
Stalo se tak náhodou? Je to stejné, 
jako když se v devadesátých letech 
Ukrajinci účastnili války na Kavka-
ze?
Možná je to proto, že v každé zemi 
jsou lidé dobré vůle, kteří se zají-
mají o Ukrajinu a jimž Ukrajina není 
lhostejná.  Proto máme čas od času 
člověka z Běloruska nebo z Gruzie. 
Oni totiž chápou, kdo je skutečný 
nepřítel, odkud se na Evropu valí 
tma, a proto nám pomáhají. A není to 
o tom, že nemáme rádi Rusy a chce-
me s nimi válčit. Nejsme rusofobové. 
Já sám mám minimálně padesát pro-
cent ruské krve, nějak tak, ani sám 

nevím.  Ale při hledání vlastní identity 
jsme v jistou chvíli pochopili, co je pro 
nás nepřátelské a co je naše vlastní. 
Proto jsme si vybrali stranu, na které 
chceme stát.

Nemluvíme tedy o Ukrajincích et-
nických, ale politických.
Ano.

Jaké výzvy stojí před ukrajinskou 
informační politikou v tuhle chvíli? 
V čem spočívá největší problém?
V tuto chvíli je těžké říct, kam se 
naše informační politika ubírá. Z jed-
né strany se flirtuje s proruskými 
voliči, možná je to spjaté s volbami 
do parlamentu. Na druhou stranu 
lze pozorovat i proukrajinské ten-
dence. Nemůžu říct, že je naše vláda 
otevřeně protiukrajinská, zatím totiž 
nerozumím, zda to jsou jen předvo-
lební tahy, nebo je to už cesta k těm 
pověstným mostům s Ruskem a k re-
zignaci na naše národní zájmy.

Jak daleko může podle vás zajít 
tato potenciálně kolaborační po-
litika nové vlády? Máte strach, že 
opravdu daleko? Nebo si myslíte, 

FOTO Z ARCHIVU ROMANA BURKA
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že se to v jistou chvíli musí zastavit, 
protože by jinak vláda zničila sebe 
samu?
Můžu se bát jen jednoho. Máme ur-
čitý počet patriotických občanů. Je 
to zhruba 15–20 %, kteří stojí pevně 
na pozicích ukrajinského státu. Po-
tom je tu další část – tak tomu bylo 
vždy, nejen dnes – která je něco jako 
plankton pohybující se spolu s prou-
dem. Pohybuje se tím směrem, kte-
rým ho proud zrovna unáší. A lze se 
bát toho, že skutečně začne občanská 
válka, kterou chce rozdmýchat Kreml, 
aby konečně dokázal, že oni na Ukra-
jině nejsou. 

Pokud lidé pochopí, že se vláda za-
číná vracet do geopolitické zóny Kre-
mlu, začnou neshody. Žádný Majdan 
už podle mě nebude. Hned od po-
čátku začnou mnohem agresivnější 
akce. Protože dnes máme na Ukrajině 
dost lidí, kteří mají za sebou frontu 
a vlastní zbraně. Řekl bych, že to už 
neskončí pálením pneumatik. Proto 
se bojím, aby to vláda nepřehnala. 
Nebojím se toho, že by Ukrajina zcela 
změnila směr, protože máme dost za-
pálených a aktivních občanů, kteří ni-
kdy nepřijmou proruské pozice a kte-
ří rozumí, že pět let války a všechny 
oběti, jež přinesla, nelze jen tak za-
pomenout a říct „obraťme list“. To se 
nestane v žádném případě a Rusko 
bude muset platit. A nejen penězi. 
Bude to trvat nejméně padesát roků, 
jako v případě  Německa, než bude-
me moci s Rusy o něčem mluvit.

Pro vás osobně je válka s Ruskem 
válkou za směřování na Západ, 
nebo za Ukrajinu?
Já si nijak zásadně nezakládám 
na směřování na Západ, protože pro 
mě je nejdůležitější bezpečnost mé 
země. Líbí se mi třeba myšlenka tzv. 
Baltsko-Černomořské unie. Vidíme 
přece, že jistý pás zemí rozumí lépe, 
k čemu ruská agrese vede. Kdežto 
„stará Evropa“ je v této otázce poně-
kud infantilní. Proto bych neřekl, že 
vzhlížím k Západu. Máme svoje vlast-
ní zájmy. Potřebujeme se stát silnou 
zemí. Můžeme donekonečna spolé-
hat na americká letadla, která nám 
přiletí na pomoc. Ale vidíme, že uply-
nulo pět let a nikdo nám na pomoc 
nepřiletěl. Dokonce i na ty nešťastné 
Javeliny jsme museli čekat tři nebo 
čtyři roky. Proto musíme sami budo-
vat silnou armádu a silný stát. Pro mě 
to je velice citlivá otázka, protože se 
mi pořád vybavuje,  jak jsme odjížděli 
z Krymu.

Když jsme u toho, jak jste odjížděl 
z Krymu? Co nevíme o tom, co se 
dělo na Krymu, a měli bychom?
Odjížděl jsem spolu se dvěma blíz-
kými přáteli. Právě s nimi jsem hned 
od počátku monitoroval situaci. Když 
začala okupace, skoro jsme nespali. 
Střídali jsme se a spali jsme tak hodi-
nu denně. Pořád jsme byli na interne-
tu a u telefonu. Telefonovali jsme zná-
mým, snažili jsme se pochopit, co se 
děje, zaznamenávat vše a zveřejňo-
vat na facebooku. Ale jednoho dne, 
když se blížilo „referendum“, se mi 
ozvali známí z armády a řekli, že za-
chytili rozhovor o tom, že nás hledají 
ruští „kozáčci“ a že se o nás zajímají 
ruské tajné služby. V tu chvíli ještě 
nevěděli, kdo jsme, ale věděli, v jaké 
čtvrti se nacházíme. 

Tenkrát jsme ještě neskrývali IP 
adresy a nějakou bezpečnost jsme 
vůbec neřešili. Všechno jsme dělali 
spontánně, jeli jsme na adrenalinu. 
Vzkázali nám, že máme jeden den, 
než nás odhalí. Nepřemýšleli jsme ni-
jak dlouho, jednoduše jsme se u sní-
daně spontánně rozhodli, že jedeme, 
protože jsme chápali, že když nás do-
padnou, v lepším případě skončíme 
v nějakém sklepě,  v horším na moř-
ském dně. Vyndali jsme z mobilů sim 
karty, hodili si do baťohů pár triček, 
notebooky, vyrazili na nádraží, koupi-
li si jízdenky a odjeli.  V té době ještě 
fungovala železnice.

Jeli jsme do Kyjeva a potom ke zná-
mým do Lvova. Ve Lvově jsme ze stře-
chy ve druhém patře začali již více-

méně vědomě psát, že jsme Inform-
Napalm a že hledáme ruské jednotky. 
V té chvíli jsme chápali, že s tím ne-
můžeme přestat. Protože my jsme ti, 
kteří viděli, co se dělo na Krymu. Když 
jsem natáčel „zelené mužíčky“, jeden 
z nich na mě namířil samopal a řval: 
„Dej pryč tu kameru nebo z tebe na-
dělám řešeto“. 

Do té doby jsem měl k Rusům úpl-
ně normální vztah, ale najednou přišli 
do mé země a vyhrožují, že mě zabijí 
za to, že je natáčím. Já jsem jejich ži-
vot neohrožoval, ale oni můj ano.  To 
se pro mě stalo motorem k činnosti, 
s níž nemůžu přestat.  Můj domov 
je okupovaný, takže dokud se Krym 
nevrátí, dokud celé ukrajinské úze-
mí nebude opět svobodné, budeme 
pracovat dál. Navíc… máme autory 
z Gruzie, tam je také okupované úze-
mí. Přišli nám na pomoc, když se nám 
stalo neštěstí, a my musíme pomoct 
osvobodit zase jejich zemi. Takže pro 
nás tato válka bude trvat ještě dlou-
ho.

Vy tedy  nedoufáte v brzký konec 
války? Všichni evropští novináři se 
ptají, kdy to skončí a zda už brzy. 
A vy jste připraven na dlouhou vál-
ku.
Byl bych rád, kdyby skončila brzy, 
kdybychom měli brzy silnou vojen-
skou převahu, protože nevěřím, že 
lze tuto válku ukončit politicky. Vidí-
me snahy zmáčknout Rusko diplo-
matickou cestou. Je jasné, že když se 
Rusko zhroutí ekonomicky a nastane 
úplný krach a rozpad na větší či men-
ší státy, v tu chvíli nás přestane řešit. 
My však musíme pracovat nejen nad 
vlastní obranou, ale také na tom, 
abychom Rusko nahlodávali zevnitř. 
Snad bychom na jejich území měli 
rozdmýchávat nějaké separatistické 
tendence.

Jste symbolem pohybu, a to nejen 
v osobním životě. Jste připraven 
na proměnu Evropy a Asie, což je 
z historického hlediska vcelku při-
rozená věc, ovšem starý svět se toho 
velice obává.  Ukrajinci se těchto 
změn neobávají? 
Já se toho neobávám a dokonce 
na tom pracuji. Máme přátelské vzta-
hy s jinými organizacemi, které také 
pracují na tom, aby se Rusko stalo 
zemí, kde mají malé národy svobo-
du. Pro nás ještě rozpad Sovětského 
svazu neskončil. Je třeba ho dovést 
k logickému konci. Abychom mohli 
víceméně klidně dýchat.

Není to o tom, že 
nemáme rádi Rusy 
a chceme s nimi válčit. 
Nejsme rusofobové. Já 
sám mám minimálně 
padesát procent ruské 
krve. Ale při hledání 
vlastní identity jsme 
v jistou chvíli pochopili, 
co je pro nás nepřátelské 
a co je naše vlastní. 
Proto jsme si vybrali 
stranu, na které chceme 
stát
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 Ukrajinští představitelé Společné-
ho kontrolního a koordinačního cent-
ra (SCKK) na své oficiální facebookové 
stránce Operace spojených sil infor-
movali, že Zvláštní monitorovací mise 
OBSE v některých svých hlášeních 
manipulovala s citlivými informace-
mi, když uváděla údaje o porušování 
dohod o stažení zbraní.

V předmětných hlášeních ZMM 
OBSE se uvádí, že na ukrajinském úze-
mí kontrolovaném vládou se desítky 
kilometrů od frontové linie nacházejí 
protiletadlové raketové systémy 9K33 
Osa, čímž Ukrajina porušuje Minské 
dohody. Podle představitelů ukrajin-
ského SCKK se však v Minských doho-
dách mluví pouze o stažení tanků, dě-
lostřelectva, reaktivních raketometů 
a taktických raket. Stažení protileta-
dlových raketových systémů ve zmí-
něných dohodách nefiguruje. Podle 
ukrajinské strany SCKK „je zveřejňo-
vání podobných informací v rozporu 
se zásadami neutrality a nestrannos-
ti, jimiž se mají zástupci ZMM OBSE 
řídit při podávání citlivých informací“.

Dobrovolníci mezinárodní zpravo-
dajské komunity InformNapalm při-
pouštějí, že manipulace v hlášeních 
mohou souviset s nárůstem počtu 
státních občanů RF v monitorovacím 
sboru.

V srpnu 2019 bylo mezi pozorova-
teli OBSE třicet pět občanů RF a žád-
ný Ukrajinec. V prosinci 2019 jich bylo 
čtyřicet jedna. Stojí také za zmínku, že 
v rámci mise působí také občané stá-
tů loajálních vůči RF.

Kupříkladu začátkem prosince 
2019 hlasovalo proti rezoluci Valné-
ho shromáždění OSN, která vyzývá 
Rusko ke stažení své armády z oku-
povaného Krymského poloostrova, 
devatenáct států, mezi nimi například 
Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán, Srb-
sko a další.

V prosinci působilo v ZMM OBSE 
na Donbasu pět pozorovatelů z Bělo-
ruska, dva z Arménie, třiadvacet z Ky-
rgyzstánu a patnáct ze Srbska. Sečte-
no a podtrženo, Rusko se svými spo-
jenci by mohlo mít v misi kolem 86 
pozorovatelů. To umožňuje RF větší 
prostor k manipulacím a zkreslování 
informací. Zároveň platí, že mezi po-
zorovateli nepůsobí ani jeden občan 
Ukrajiny.

V listopadu 2019, poté co soud OSN 
v Haagu odmítl veškeré ruské námit-

ky a shledal, že je příslušný k projed-
nání ukrajinské žaloby proti RF, jsme 
vyzývali k tomu, aby byl na oficiální 
úrovni vznesen požadavek vyřadit 
zástupce Ruské federace jako státu 
agresora z mise OBSE. 

Státní občané RF jako členové ZMM 
OBSE na Donbasu (a nelze vyloučit, že 
i občané zemí vůči Rusku loajálních) 
nadále slouží zájmům ruské rozvědky 
a propagandy. Po aktuálních prohlá-
šeních SCKK o případech zmanipu-
lovaných informací je na místě zin-
tenzivnit proces, který jim znemožní 
podílet se na tvorbě dokumentů 
monitorovací mise. Tyto otázky by 
měli nastolovat nejen dobrovolníci 
a aktivisté, ale také ukrajinští politici 
a diplomaté.

 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě je 
jednou z těch mezinárodních bezpečnostních plat-
forem, jejichž cílem by mělo být zajištění míru a pro-
hloubení spolupráce mezi členskými státy. 

Okupace Krymu a válka na východě Ukrajiny však 
ukázaly, že takové organizace mohou sloužit i k pro-
sazování zájmu agresora, k blokování snah, které by 
vedly k jeho potrestání, ke sbírání rozvědných infor-
mací, tedy mohou být prostředkem hybridní války. 

V březnu 2014 zahájila na Ukrajině činnost Zvláštní 
monitorovací mise OBSE. Jejím hlavním cílem mělo 
být nestranně a objektivně sledovat situaci na Ukra-

jině a podávat o ní zprávy, jakož i usnadňovat dialog 
mezi „všemi stranami konfliktu“. 

Problémem Zvláštní monitorovací mise je však to, 
že jejími členy, stejně jako součástí OBSE, jsou obča-
né Ruské federace, tzn. občané země, která okupuje 
Krym a vede nevyhlášenou válku na východní Ukraji-
ně. Tato absurdní situace trvá již šestým rokem.

I když monitorovací mise OBSE odvedla na východě 
Ukrajiny kus práce, pro mnohé Ukrajince je nedůvěry-
hodnou organizací. Níže uvádíme článek mezinárodní 
zpravodajské komunity InformNapalm, která informu-
je o možných manipulacích a situaci v OBSE. -red-

Počet Rusů mezi pozorovateli  
OBSE stoupl. Jejich hlášení  
jsou manipulativní
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 Skutečnost, že Rusko chápe měnící 
se situaci, dokládá „Koncepce zahra-
niční politiky Ruské federace“, schvá-
lená 30. listopadu 2016. Kreml vychází 
z toho, že svět už nemá pouze jedno 
centrum vlivu, a tudíž se možnosti Zá-
padu stát v čele světové ekonomiky 
a politiky snižují. A poněvadž podle 
Aristotela „příroda má z prázdnoty 
hrůzu“, Rusko zamýšlí zaplnit vakuum 
a získat status jednoho z mocenských 
center v současném světě.

K dosažení svých cílů používá Kre-
ml jak tradiční, tak i nové způsoby ší-
ření svého vlivu a upevnění převahy. 
Moskva nepohrdá ani „hybridními“ 
metodami. Vojenskou složku kombi-
nuje, jak jsme tomu byli svědky v Gru-
zii a na Ukrajině, s psychologickými 
a informačními operacemi. Abychom 
porozuměli transformaci Ruska, je 
třeba podívat se na sféry jeho vlivu 
– regionálního, kontinentálního i glo-
bálního.

Využití mezinárodních 
organizací
Rusko je oficiálně členem 21 meziná-
rodních organizací. Je pochopitelné, 
že zvláštní místo v jeho politice zaují-
mají ty, které umožňují posílit pozice 
Ruska. Například jako stálý člen Rady 
bezpečnosti OSN Rusko opakova-
ně používá  právo veta, například  
v souvislosti s  okupací části Gruzie 
a Ukrajiny, ale i  k blokování jakých-

koli negativních opatření vůči Rusku 
na globální úrovni. 

Osvědčený deštník v podobě Rady 
bezpečnosti OSN umožňuje Moskvě, 
aby se cítila dostatečně svobodně 
ve větší části postsovětského prosto-
ru, v němž stále ještě v plné míře ne-
proběhla postsovětská transformace  
a  jenž je i nadále ovládán oligar-
chickými klany a je prosáklý korupcí. 
Pokud je korupce pro postsovětské 
země skutečným prokletím, pak pro 
Rusko je to skutečný poklad, který 
hraje do karet revanšistickým nála-
dám Kremlu.

Nenechme se zmást tím, že posled-
ní dobou zkratka SNS, Společenství 
nezávislých států, není zcela na po-
řadu dne. Od začátku ruské agrese 
proti Ukrajině se tato platforma neje-
ví jako nejlepší prostor pro otevřené 
manévrování, neboť jednoznačně 
poukazuje na obnovení imperiálních 
ambicí Ruska, tedy SSSR (o pomstě 
za rozpad Sovětského svazu jakožto 
kompenzaci za ztracené sebevědomí 
poslední dobou píše Fjodor Lukjanov, 
který předsedá prezidiu Rady pro za-
hraniční a obrannou politiku Ruska). 
Přinejmenším veřejně se tedy zkratka 
SNS raději nepoužívá, aby nevznikala 
formální záminka obviňovat Rusko 
z imperiálních tendencí. To však ještě 
neznamená, že projekt Společenství 
je navždy pohřben.  Kreml do něj své-
ho času investoval příliš mnoho, než 

aby se ho tak snadno vzdal. Rusko na-
dále vytrvale pracuje na oživení kvazi 
SSSR.

Aby SNS nebylo příliš velkým sou-
stem, v duchu salámové metody 
ho rozporcovali. Jedním takovým 
kouskem se stal projekt Svazového 
státu – spojení Ruské federace a Bě-
loruské republiky. V nejbližší době 
se může integrace stát skutečností, 
což znamená, že se Bělorusko stane 
součástí sousedního státu, ať to bude 
nazýváno jakkoli. Kromě Běloruska 
má Moskva plně pod kontrolou Ar-
ménii, čímž drží v šachu celý Kavkaz, 
zvláště pak Gruzii. V případě neústup-
nosti Jerevanu může Moskva kdykoli 
změnit směřování karabašského kon-
fliktu. Navíc se v arménském městě 
Gjumri nachází 102. vojenská základ-
na, čímž Rusko rovněž vytváří citelný 
tlak na Arménii a celý region.

Plány jsou neměnné
Pro Kreml je vojenská přítomnost nej-
lepší zárukou ochrany zájmů Ruské 
federace na daném místě. Ze stejné-
ho důvodu Moskva provádí obdob-
nou politiku i v Moldavsku. Jmeno-
vání ruského místopředsedy vlády 
Dmitrije Kozaka zvláštním zástupcem 
v Moldavsku a současně kurátorem 
Podněstří v červenci roku 2018 zahá-
jilo složitou operaci, jejímž cílem bylo 
sesadit Vladimira Plahotniuce (Pla-
chotňuka), moldavského oligarchu, 

Vítěze nikdo nesoudí?
Nabírá ruská zahraniční 
politika nový směr?
OLEKSANDR PIDDUBNYJ
PŘELOŽILA ALEXANDRA VOJTÍŠKOVÁ

Kdybychom měli stručně odpovědět na otázku z podtitulku, pak se 
ruská zahraniční politika nemění, ale snaží se přizpůsobit novým 
podmínkám. Kvůli americké „posthegemonii“ je svět mnohem 
složitější. Nalezneme v něm jak prvky vlivu Spojených států, tak 
i nové faktory, například rostoucí roli Evropské unie a Číny. Navíc 
lze v budoucnosti očekávat, že africký kontinent se přetvoří 
na konsolidovanou sílu a dá o sobě razantně vědět. Svět se skutečně 
stává komplikovanějším.
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který sice ovládal celou zemi zcela 
podle svých vlastních představ, ale 
nezávisle na ruské politice.

Dmitrij Kozak (připomeňme, že 
před tím měl na starost okupaci Kry-
mu) odvedl velmi filigránskou práci, 
když proti Plachotňukovi zkonsoli-
doval síly Ruska a Západu. Západ se 
postavil proti korupci a Rusko… také, 
ovšem jen na oko, skutečné zájmy 
Kremlu v tomto regionu jsou totiž 
zcela zřejmé a dobře promyšlené. 

V důsledku „antioligarchického 
převratu“ se Plachotňuk ocitl v USA 
a vlády se ujala prapodivná koalice 
spojující proruskou Stranu socialistů 
Moldavské republiky a proevropský 
středopravicový blok ACUM.  Co je 
však hlavní –  prezidentem Moldav-
ska zůstal prorusky smýšlející Igor 
Dodon, který již vystoupil s prohláše-
ním o nezbytnosti přechodu k prezi-
dentskému modelu vlády.

Moldavská vládní koalice je křeh-
ká – názory dočasných spojenců jsou 
příliš odlišné. Je jen otázkou času, kdy 
situace v Moldavsku dospěje k před-
časným volbám či dokonce k vládní 
krizi.  A právě to jde Moskvě na ruku. 
Již v roce 2010 totiž ukrajinská tajná 
služba informovala o skutečných plá-
nech Kremlu v Moldavsku: „v případě, 
že se k moci dostanou politické síly 
nakloněné Rusku, Moskva se poku-
sí uzavřít dohodu o rozmístění stálé 
vojenské základny Ozbrojených sil 

Ruské federace v PMR (v neuznané 
tzv. Podněsterské moldavské repub-
lice), která nebude sloužit mírovým 
účelům.“

Slabá koalice, proruský prezident, 
mínus antiruský oligarcha… Kreml 
metodicky pracuje na realizaci svých 
strategických úkolů. Podobně jako se 
svého času rozhodl „zabrat“ Krym, ja-
kožto začátek „navrácení“ celé Ukraji-
ny a „obnovení SSSR“. Tyto plány jsou 
neměnné.

V geopolitice se 
prozatím nedaří
Jestliže se na regionální úrovni Rusku 
daří nepozorovaně dosahovat svého, 
totéž se nedá říci o jeho účasti v rám-
ci mezinárodních platforem.  BRICS 
(podle počátečních písmen členů 
uskupení: Brazílie, Rusko, Indie, Čína 
a Jižní Afrika), v němž Rusko plánova-
lo hrát vůdčí úlohu, de facto neexistu-
je. Brazílie má dost svých problémů, 
Čína se věnuje vlastním projektům, 
Indie vstoupila do obchodní války se 
Spojenými státy a Jižní Afrika se potá-
cí na pokraji domácí krize. ŠOS (Šan-
ghajská organizace pro spolupráci 
ve složení Čína, Rusko, Kazachstán, 
Tádžikistán, Kyrgyzstán a Uzbekis-
tán) taktéž není schopná činnosti 
vzhledem k nezájmu Pekingu a bez 
Pekingu je celá organizace bezzubá. 
Celkově vzato na východě Rusko více 
ztrácí, než získává.

Příkladem toho, jak si Rusko ve sku-
tečnosti v tomto regionu stojí, je jeho 
role od samého počátku korejského 
tání, kdy se na historickém summitu 
sešel Donald Trump s vůdcem Sever-
ní Koreje Kim Čong-unem. Ačkoli byl 
Kim pozván do Moskvy, ruská diplo-
macie dosáhla nanejvýš jeho návště-
vy Vladivostoku, kde se stalo něco ne-
myslitelného – severokorejský diktá-
tor nechal Putina čekat, což je drzost, 
jíž se obvykle dopouští vůči svým 
kolegům sám Putin. Pchjongjang bě-
hem jednání s USA učinil jasnou sáz-
ku na Čínu, které Rusko spíše překáží.

Drak se musí probudit
Pragmatická Čína má poslední dobou 
ve zvyku Ruskou federaci ignorovat. 
Peking se nyní soustředí především 
na tři věci: obchodní válku se Spoje-
nými státy, zesílení přítomnosti v Af-
rice, a především na geopolitický pro-
jekt „Jeden pás, jedna cesta“. Mezi Čí-
ňany koluje legenda, že jejich země je 
spící drak stočený do klubíčka, který 
se jednoho dne probudí a napřímí… 
Současná ambice Pekingu obnovit 
Hedvábnou stezku – to je drak, který 
se už probudil a dosahuje až do Ev-
ropy. Pro Rusko však není v tomto 
projektu místo. Moskvě náleží pouze 
role náhodné zastávky, odbočky, kte-
rá může být ovšem celkem snadno 
Pekingem zrušena.

Za svého klíčového partnera Čínská 

FOTO: VJAČESLAV RAJEVSKYJ
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lidová republika považuje Evropskou 
unii. Peking si pečlivě nastudoval lá-
kavý příklad největší zóny volného 
obchodu mezi EU a sousedním Ja-
ponskem.

Ačkoli to bývá s rétorikou kremel-
ských intelektuálů (např. Sergeje 
Karaganova, politologa a ekonoma, 
bývalého poradce Jelcina a Putina) 
jako na houpačce – jednou se zdůraz-
ňuje evropský, jindy zas asijský vektor 
v rozvoji ruské politiky – pravdou je, 
že pro Rusko reálného partnera před-
stavuje nyní i v budoucnu Evropská 
unie. Zdroje ekonomického přínosu 
a potřebných technologií se ukrý-
vají právě na západě, klíčové bude 
je odtud dostat. Rozštěpenost mezi 
členskými státy EU, obvykle inter-
pretovaná jako slabost evropského 
společenství, je vodou na ruský mlýn. 
Nejednotnost Evropské unie umož-
ňuje Kremlu udržovat EU v napětí 
a napomáhat tak těm či oněm politic-
kým silám.

Unie za unií, blok za blokem
Nicméně pro spolupráci s Evropskou 
unií Rusku chybí (z pohledu Kremlu 
samozřejmě) společná hranice, insti-
tucionální váha na mezinárodní scé-
ně a dostatečné zdroje a investiční 
základna. Jinými slovy, pro navázání 
plnohodnotného partnerství mezi 
Moskvou a Evropskou unií je třeba, 
aby zmizely „nárazníkové země“ mezi 
EU a Ruskem, jež Moskva nemá pod 
svou kontrolou. Toho je možné do-
sáhnout vytvořením obdoby EU. Jed-
nalo by se o unii zemí či uskupení stá-
tů, po formální stránce sdružující jed-
notlivé země na dobrovolném zákla-
dě obdobně jako EU. Gruzínskou ani 
ukrajinskou otázku není nutné řešit 
odchodem z těchto zemí. Je možný 
i opačný způsob – pokusit se je začle-
nit. Kde není suverénní stát, není ani 
problém. Čas přeci pomáhá zapome-
nout na všechno, vzpomeňme na ze-
sílení rétoriky o zrušení evropských 
sankcí proti Rusku i přes pokračující 
okupaci části Gruzie a Ukrajiny. Ko-
neckonců vítěze nikdo nesoudí. Navíc 
u hranic EU a NATO, jakožto protivá-
ha Severoatlantické alianci, bude stát 
obranný mechanismus v podobě Or-
ganizace Smlouvy o kolektivní bez-
pečnosti s jaderným statusem. Unie 
za unií, blok za blokem. Takového 
partnera je třeba respektovat.

Získání kontroly nad Běloruskem, 
Ukrajinou a Kavkazem, sblížení s Tu-
reckem (vojenská spolupráce s RF 
činí z Ankary vcelku nevěrohodného 
člena NATO), dále pak přítomnost 

na Blízkém východě a v Africe vytváří 
z Ruska subjekt, který buď bude regu-
lovat vztahy mezi Evropou a Výcho-
dem, nebo Evropu od Východu odříz-
ne, podle okolností. Když někdo staví 
mosty, vždycky se najdou tací, kteří 
z toho budou chtít těžit a postaví tam 
své kontrolní stanoviště.

Ačkoli si Západ myslí, že Rusko 
nemá dostatečné finanční a ekono-
mické zdroje pro realizaci svých plá-
nů, Kreml je připraven bez okolků 
použít specifické nástroje. 

Například vojenskou složku, která 
zahrnuje možnost použití jaderných 
zbraní. Přímé narážky Ruska adreso-
vané Západu během anexe Krymu, 
v nichž se nevylučovala možnost po-
užití zbraní hromadného ničení, rych-
le zchladily ty, kteří navrhovali vrátit 
poloostrov zpět silou. Tehdy byla Mo-
skva s výsledkem svého jaderného 
blafování spokojena.

N.B. Ostatně po napsání těchto 
řádků se objevila informace o zprá-
vě bývalého náměstka generálního 
tajemníka NATO Heinricha Brausse 
a ředitele Institutu pro bezpečnostní 
politiku Univerzity v Kielu Joachima 
Krause o přípravách Ruska na regio-
nální války s možností použití jader-
ných zbraní.

Rusko očima nových pokolení
Dalším, neméně důležitým nástrojem 
v rukou Kremlu je práce s evropskou 
mládeží. Po agresi na Ukrajině dospěl 
Kreml k závěru, že jeho nejzavilejšími 
oponenty v Evropě jsou lidé s dlou-
hou pamětí, zejména ti, kteří zažili 
revoluci roku 1989. Právě tito politi-
ci vědí, zač stojí sliby Kremlu, jejichž 
hodnota je zpravidla nižší než cena 
papíru, na němž jsou sepsány. Kreml 
proto pracuje strategicky i v delší ča-
sové perspektivě – vytváří program 
na zítra i pozítří.

Nejvhodnějším materiálem pro 
stavbu nového světa budoucnosti, 
výhodného pro Kreml, jsou „lídři nové 
generace“. Mládež je ideální půda pro 
zasévání těch „správných“ idejí, a tak 
Moskva nešetří penězi na organizaci 
příslušných schůzek, seminářů, spo-
lečných vzdělávacích programů.

Například v červnu 2019 vyšlo 
zvláštní číslo časopisu Rusko v globál-
ní politice pod názvem „Rusko a svět 
očima nové generace“. Toto vydání si 
zaslouží zvláštní pozornost. Je z něj 
jasně patrné, že Kreml rozhodně ne-
zůstává pozadu a snaží se maximálně 
prosazovat svá pravidla hry. Za tím-
to účelem hodlá využívat evropské 
hodnoty podporující pluralismus. 

Kreml touží spolupracovat a jednat 
s těmi, kteří nemají žádné zkušenos-
ti s konfrontací s Ruskem. V situaci, 
kdy Západ oslabuje své geopolitické 
aspirace a soustředí se na své vlastní 
transformační procesy, Kreml pře-
chází z klidové fáze do fáze aktivní. 
V neposlední řadě pak Rusko dokona-
le zná slabiny Evropy a je připraveno 
je využívat tak dlouho, dokud Evropa 
sama nezatouží, aby se Rusko stalo 
jejím partnerem, jenž bude schopen 
garantovat klid a bezpečí v tomto ne-
klidném světě.

Tohle všechno se mísí s „pocitem 
rostoucí nespravedlnosti, jež plyne 
z vývoje předešlého období a z tou-
hy vynahradit si to, co bylo ztraceno 
v souvislosti s rozpadem SSSR. Je zde 
ve hře vlastní postavení a sebeúcta.“ 
Jak příznačné, že „Rusko a svět oči-
ma nové generace“ má na své titulní 
stránce stopy zelených lístků na be-
tonu. Aby se Rusko zalíbilo, sleduje 
nové trendy a společně s evropskou 
mládeží volá po ekologii a ochraně 
životního prostředí... Na druhou stra-
nu, nejsou tyto zelené stopy aluzí 
na zelené mužíčky, které může Rusko 
beztrestně a bez zaváhání kdekoli na-
sadit?

Ruská federace –  
globální destabilizátor
Kreml znovu a znovu předvádí, že 
jeho strategické cíle zůstávají ne-
měnné. Má trpělivost, má čas, umí 
se přizpůsobit novým podmínkám 
a úspěšně jich využívá ve svůj pro-
spěch. Pokud si svět neuvědomí, že 
Rusko je hlavní hrozbou pro demo-
kracii, bavit se o „novém osvícenec-
tví“ nemá cenu. Je načase pocho-
pit, že Ruská federace je globálním 
destabilizátorem, který brání rozvoji 
civilizace. Jakékoli snahy se s ní do-
hodnout jsou marné a jedině rozpad 
Ruské federace je receptem proti to-
muto globálnímu bolehlavu. Apetit 
Moskvy je bezmezný. Dokud to svět 
nepochopí, klid nenastane.

Oleksandr Piddubnyj, novinář, mode-
rátor společensko-politické talk-show 
«Плюс–Мінус» (Plus-Mínus) a ana-
lytického týdeníku „Міжнародний 
контекст“ (Mezinárodní kontext) 
v Ukrajinském rádiu, v letech 2008–
2011 působil v Radě národní bezpeč-
nosti a obrany Ukrajiny.
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Volodymyre, již delší dobu žiješ 
a pracuješ v Gruzii, jejíž dva regiony 
fakticky okupuje Ruská federace. 
Jsou tam rozmístěny její vojenské 
základny. Jak v takové situaci Gru-
zie existuje a jak se s tím vyrovnává 
její politická elita?
Gruzie v současné době postrádá 
skutečné páky, s jejichž pomocí by 
se opět domohla Ruskem okupova-
ných území Abcházie a Jižní Osetie. 
Důvodů je několik. Máme tu takzva-
né uznání „nezávislosti“ těchto „re-
publik“ Kremlem (ve skutečnosti jde 
o anexi), přítomnost ruských vojen-
ských základen (řešení problému 
vojenskou cestou zatím neexistuje), 
a řadu dalších faktorů. Buďme upřím-
ní – otázka deokupace gruzínských 
území již přestala být ve světě na den-
ním pořádku. Hovořím zde o situaci 
de facto, ne de iure. Vše ostatní je, 
jak má být – prohlášení, odsouzení, 

neuznání, „hluboké znepokojení“ 
na úrovni mezinárodních institucí 
a západních partnerů Tbilisi. Avšak 
v žádném případě zde nelze hovořit 
o systematickém nátlaku na Kreml 
jako na agresora. V tomto bodě se pří-
běh zásadně liší od ukrajinského pří-
padu, v neposlední řadě díky tomu, 
že Ukrajina nepřestává bojovat, kla-
de již šestým rokem skutečný odpor 
agresorovi na frontě. Avšak sankční 
balíček nátlaku na Kreml neobsahuje 
zmínku o gruzínských okupovaných 
územích. Tbilisi se snaží tyto otázky 
vyřešit, zatím ale pouze deklarativně 
a beztak neúspěšně.

Dnes lze říci, že sázka Tbilisi 
na usmiřování agresora nevedla 
k žádnému pokroku v otázce navrá-
cení okupovaných území. Zato po-
skytla Kremlu úrodnou půdu, aby si 
v Gruzii vyzkoušel celý arzenál tzv. 
měkké síly. A jak víte, gruzínská vláda, 

kterou má v rukou strana Gruzínský 
sen oligarchy Bidziny Ivanišviliho, se 
donedávna v takových podmínkách 
cítila jako ryba ve vodě.

Pokud to chápu správně, Gruzie 
nemá v úmyslu zastavit kulturní či 
hospodářskou spolupráci s Ruskem. 
V Gruzii jsou i kruhy, pro něž by bylo 
výhodné opět odebírat ruský plyn. 
V současnosti téměř veškerý plyn 
pochází z Ázerbájdžánu. Nakolik je 
Gruzie skutečně nezávislá, pokud 
zde ruský byznys zaujímá natolik 
silné postavení a pokud obrovskou 
část energetických podniků vlastní 
ruské subjekty? 
Z hlediska Kyjeva jsou jihokavkazské 
státy, včetně Gruzie, územím, kterým 
Rusko obchází Ukrajinu. Právě toto 
území ho spojuje s jižní Evropou. A, 
pokud to chápu správně, Gruzie za-
čala přijímat ty ruské turisty, pro něž 

Volodymyr Kopčak:

„Bojovat s agresorem a zároveň 
se s ním usmiřovat se nepovedlo 
,snílkům‘ v Gruzii a nepodaří 
se to ani ,služebníkům lidu‘ 
na Ukrajině“
PTALA SE LENKA VÍCHOVÁ
PŘELOŽILA KAROLINA JURÁKOVÁ

Dvě oblasti okupované Ruskou federací, informační prostor, v němž 
se Rusko cítí poměrně silné v kramflecích, ruský byznys prorostlý 
do základních hospodářských odvětví a zamrzle horký válečný 
konflikt. Ne, to není Ukrajina. Řeč je o Gruzii. Plus Ázerbájdžán 
a Arménie s karabašským gordickým uzlem, který není zdaleka ještě 
rozetnut. Jsou to jihokavkazské státy, jejichž zkušenosti bychom 
měli studovat a v ideálním případě neopakovat jejich chyby. 
O podobnosti a rozdílech mezi zeměmi jižního Kavkazu a Ukrajinou, 
pokud jde o genezi konfliktů, jsme hovořili s Volodymyrem 
Kopčakem, vedoucím Jihokavkazské pobočky ukrajinského Centra 
pro výzkum armády, konverzi a odzbrojení.
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Krym nebyl dostatečně pohodlný. 
Je toho asi hodně, co Gruzii spojuje 
s Ukrajinou.

Vláda v Gruzii nemá v úmyslu pře-
trhávat kulturní a hospodářská pou-
ta s Ruskem. Popravdě řečeno je dle 
mého názoru jednoduše pozdě to 
udělat naráz.

Vraťme se ale tak o deset jedenáct 
let zpátky. Ještě v roce 2008, bezpro-
středně po rusko-gruzínské válce, 
začalo Tbilisi uskutečňovat koncep-
ci, kterou je možné popsat následu-
jícím způsobem: „prostým ruským 
občanům všechno, ale vůči Kremlu 
maximální odpor a žádné mezistátní 
vztahy“. Připomínám, že Gruzie teh-
dy zcela přerušila diplomatické styky 
se státem-agresorem. Dále tu máme 
ukázkovou „nuanci“: v roce 2010 Gru-
zie zavedla bezvízový režim pro ruské 
občany (nejprve pro obyvatele již-
ního Kavkazu, později pro všechny). 
V současnosti platí bezvízový režim 
pro občany Ruska po dobu jedno-
ho roku (pro srovnání, například pro 
občany Kazachstánu platí bezvízový 
režim v trvání devadesáti dní). V pra-
xi to znamená, že občan Ruska může 
klidně žít v Gruzii rok, pak vycestovat 
ze země, například do Arménie či ně-
kam jinam, a bezvízový režim se mu 
automaticky o rok prodlouží. Přičemž 
tento režim platí jednostranně, jelikož 
Gruzínci si k cestě do Ruska musejí ví-
zum vyřídit (k tomu při velvyslanectví 
Švýcarska v Gruzii slouží ruská konzu-
lární sekce). To vše bylo uskutečněno 
v době, kdy byl prezidentem Michail 
Saakašvili.

Můžeme si o tom myslet cokoliv, 
ale hlavní je to, že v Gruzii na úrovni 
státu, společenství odborníků i oby-
čejných občanů se takový model po-
važoval a považuje dosud za funkční. 
Dokonce jsem slyšel, že Rusové, kteří 
pobývali v Gruzii a vrátili se zpátky, 
jsou sami o sobě jakousi „měkkou 
silou“ uplatňovanou ze strany Tbilisi 
vůči Kremlu. Takový postoj může-
me považovat za částečně rozumný, 
možná za naivní nebo neprozíravý, 
ale fakta jsou neúprosná: taková kon-
cepce v žádném případě nepřiblížila 
deokupaci území. Kromě toho se my-
slím stala časovanou bombou, která 
vybuchla letos v červnu po „Gavri-
lovově noci“, kdy Kreml uplatnil jako 
páku na Gruzii právě cestovní ruch.

Avšak ruští turisté, ruští migranti – 
to je jen špička ledovce. Důležité je, 
že od roku 2012 Moskva systematicky 
šíří v Gruzii svůj hybridní vliv, k čemuž 
využívá veškeré dobře známé nástro-
je „měkké síly“. Nejcitlivější otázkou 

je ruský byznys, tvořící součást všech 
hospodářských odvětví Gruzie, včet-
ně těch takzvaných přirozených mo-
nopolů. Řeč je o aktivech v energetice 
(energetické distribuční společnosti, 
tepelné a vodní elektrárny, elektrické 
vedení, jakož i síť čerpacích stanic). 
Vedou se diskuse na způsob „hrozby 
ázerbájdžánského monopolu na gru-
zínském trhu s plynem“ (doufám, že 
není potřeba vysvětlovat, kdo má 
být alternativou k Baku). Existuje prý 
hrozba, že Baku toto své monopolní 
postavení použije proti Gruzii... Je 
zbytečné tu zmiňovat méně význam-
né segmenty (světově známá značka 
Boržomi také patří Rusům, avšak to je 
detail). Hospodářský vliv jde nezbyt-
ně ruku v ruce s vlivem politickým. 
O jeho nepřípustném rozsahu začaly 
přicházet signály z Washingtonu – 
na různých úrovních a prostřednic-
tvím různých kanálů.

Nesouhlasím s klišé, že současná 
gruzínská vláda je proruská. Není to 
tak. Avšak pomocí vlastního „polovi-
čatého přístupu“, dvojitých standar-
dů v přístupu k agresorovi systema-
ticky zahnala sama sebe do kouta. 
Je skutečností, že jsou dnes ruské 
vlivové skupiny přítomny v gruzín-
ském politickém establishmentu 
na nejvyšší úrovni. Došlo k tomu pře-
devším v důsledku hospodářské ex-
panze, která by dříve či později měla 
dosáhnout nepřípustných rozměrů, 
pokud hovoříme o Rusku jako o státu, 
jenž je agresorem. Gruzínská vláda si 
jednoduše dlouhou dobu myslela, že 
to jde. To však nemohlo trvat věčně. 
Proto se poslední gruzínský protest 
odehrával především z důvodu oku-
pace pětiny gruzínského území (jenž 
byl nepochybně tím nejdůležitějším), 
avšak dalším důvodem byla bitva ve-
dená uvnitř vlády za právo mít pod 
kontrolou ruský byznys v Gruzii. Ane-
bo za právo minimalizovat jeho pří-
tomnost (s čímž v Kremlu nesouhlasí) 
– ale to na podstatě věci nic nemění. 
A povyk Kremlu kvůli zrušení letecké-
ho spojení, děsivé historky o rusofo-
bii v Gruzii – to je určeno především 
ruskému obecenstvu. Ruským tu-
ristům v Gruzii nic nehrozí, to mohu 
potvrdit.

Gruzínští komentátoři často zmiňu-
jí, že hybridní válka, jejíž nedílnou 
součástí je válka informační, v je-
jich zemi trvá již dvacet let. Jak moc 
se dle tvého názoru liší gruzínský 
informační prostor od toho ukrajin-
ského?
Rusko se v gruzínském informačním 

prostoru cítí velice pohodlně. V na-
bídce kabelových operátorů jsou 
bez problémů zastoupeny všechny 
příšerné ruské propagandistické pro-
gramy. Na gruzínském mediálním 
trhu jsou pobočky ruských médií 
(jako např. Sputnik-Gruzie). Rétorika 
určitých „gruzínských“ portálů (ne-
budeme jim dělat reklamu) hájí zájmy 
Kremlu, přičemž to dělá vyzývavě 
a nepokrytě. Plus řada nevládních 
organizací, občanských aktivistů, 
„kulturních“ a dalších fondů. Ano, 
sice nepatří do hlavního proudu, část 
z nich je jasně okrajová, avšak je to 
velice ukázková tendence, která utvá-
ří příslušný obrázek. Nezapomínejme 
na silný vliv gruzínské pravoslavné 
církve, která prosazuje linii ruské pra-
voslavné církve.

Abych dokončil téma „měkké síly“ 
Kremlu – gruzínský parlament je zná-
mý tím, že do jeho lavic usedá strana 
s okázalým názvem Vlastenecká ali-
ance. Členové této strany pravidel-
ně jezdí do Moskvy, kde je přijímají 
na úrovni Státní dumy, a po svém 
návratu v krásném a vlasteneckém 
(jak si sami myslí) přebalu předávají 
společnosti, a hlavně vládě, konkrétní 
zprávy Kremlu. Jejich obsah je dobře 
známý a lze ho shrnout větou: „Zapo-
meňme na okupovaná území, rozví-
jejme konstruktivní vztahy tak, jako 
by okupace neexistovala“. 

Celá tato partička kremelských při-
sluhovačů je dobře známa. Občanská 
společnost na úrovni aktivistů a ne-
závislých médií proti tomu všemu 
bojuje, je však otázkou, zda jí k tomu-
to boji stačí síly, když si vláda tohoto 
problému jednoduše nevšímá. Je to 
jakýsi pozůstatek či podružný efekt 
demokracie a svobody slova (bez iro-
nie) v zemi, která se nachází fakticky 
ve válečném stavu, na gruzínský způ-
sob.

Ale jinak, na oficiální úrovni, je vše 
v nejlepším pořádku. Gruzie s jis-
totou a neochvějně směřuje do EU 
a NATO, získala status „kandidáta“, 
systematicky se na úrovni minister-
stva obrany rozvíjejí programy s USA. 
Žádný uvědomělý gruzínský politik 
nezpochybní skutečnost, že dvacet 
procent území je okupováno. Většina 
obyvatel je zastáncem evropského 
a euroatlantického směřování státu. 
Taková obyčejná schizofrenie. 
Nemyslím si, že Kreml je zcela scho-
pen vrátit Gruzii do ruské sféry geo-
politického vlivu, i když by o to velice 
stál. Je však třeba mít na paměti, že se 
Moskva může vždy spokojit s dočas-
nou variantou, kdy se ve státě, který 
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je obětí agrese, vyvolá chaos, k če-
muž má Kreml vytvořené odpovída-
jící vlivové nástroje. A to je názorná 
lekce pro Ukrajinu, která prožívá ob-
dobí hluboké politické přeměny: bo-
jovat s agresorem a zároveň se s ním 
usmiřovat se nepovedlo „snílkům“ 
v Gruzii a nepodaří se to ani „služeb-
níkům lidu“ na Ukrajině.

Měla by Ukrajina více zaměřit svou 
pozornost na to, co se odehrává 
na Kavkaze? Má Ukrajina možnost 
vyplnit nějakou mezeru na Kavkaze 
alespoň na úrovni nějakého situač-
ního spojenectví, a pokud ano, tak 
jakou? Anebo je to tak, že tu má Mo-
skva vše pod kontrolou?
Události na Kavkaze jsou pro Ukrajinu 
nepochybně velice zajímavé a ukáz-
kové. Základní linie spočívá ve studo-
vání zkušeností z regionálních kon-
fliktů. Vztahy se musí rozvíjet. Ano, 
existují tu objektivní překážky. Tyto 
překážky, jakož i mylné stereotypy, 
je třeba překonávat společně. Gruzii 
jsme již důkladně probrali. Jen bych 
ještě dodal, že kromě toho, že je na-
ším spojencem a partnerem na mezi-
národní scéně, neexistují zatím žádné 
společné akce na státní úrovni, jež 
by se týkaly euroatlantických aspi-
rací, budování spojeneckých vztahů 
s USA, deokupace území, odporu 
vůči společnému agresorovi. Nemám 
na mysli různá prohlášení a to, že hla-
sujeme stejně o různých usneseních 
– v tomto směru je vše v pořádku –, 
ale hovořím zde o konkrétních inicia-
tivách a záležitostech.

Do podzimu 2020 bude mít Gruzie 
kvůli parlamentní kampani, mírně ře-
čeno, zcela jiné starosti než Ukrajinu. 
Avšak obavy a stereotypy je třeba 
překonávat. „Faktor Saakašvili“ byl 
překážkou v rozvoji vztahů mezi Tbi-
lisi a Kyjevem na začátku prezidento-
vání Petra Porošenka. Nyní je tento 
faktor přítomný i během prezident-
ského období Zelenského. Saakašvili 
je pro současnou vládní garnituru 
v Gruzii extrémně toxický. A tentýž 
Saakašvili najednou podpořil kandi-
daturu Volodymyra Zelenského. Co 
teď? Zvláštním případem je Arménie, 
která se se svou „sametovou revolu-
cí“ dostala před rokem do popředí zá-
jmu světových médií. Bylo by naivní 
očekávat od Jerevanu jakýsi geopo-
litický obrat namířený proti Moskvě. 
Rusko je pro Arménii jediným garan-
tem bezpečí. Vazalská závislost Je-
revanu na Moskvě, dodávkami zbraní 
počínaje a energetikou konče, nikam 
nezmizela, kdežto pro Ukrajinu je 

Rusko okupant. To však neznamená, 
že zde nemohou existovat společné 
styčné body. Například „sametová 
revoluce“ pro Arménii konkrétně ak-
tualizovala význam vnější propagan-
dy. Je to pole neorané pro spolupráci 
s Ukrajinou na úrovni nevládních ex-
pertních organizací, stejně jako mé-
dií. Z vlastní zkušenosti podotýkám, 
že v zemi se pravidelně konají přísluš-
né konference, semináře, které jsou 
zaměřené na studium vlivů právě 
ruské propagandy, jejíž útoky mohou 
být zaměřeny i na státy, které jsou 
nejbližšími spojenci Kremlu. Věřte mi, 
že v Arménii si to velice dobře uvědo-
mují. Po mnoho let probíhala plod-
ná spolupráce mezi parlamentními 
výbory zaměřenými na bezpečnost 
a obranu. Proč v tom tedy nepokračo-
vat a nerozvíjet to po změně vládního 
složení v Jerevanu a Kyjevě? Soudní 
reforma je základním aspektem pro 
Arménii a Ukrajinu, kde lze společně 
pracovat na různých úrovních. A to 
je jen to, co je na povrchu. A Ázer-
bájdžán je celkově náš spolehlivý 

partner v mnoha oblastech, kde hraje 
prim ropné odvětví a vojensko-tech-
nologická spolupráce. Tento a další 
směry je třeba rozvíjet. 

Co se týče bezpečnostního seg-
mentu, zde pozorujeme zajímavý 
střet. Územní celistvost Ázerbájdžá-
nu se v Kyjevě nezpochybňuje. Stejně 
jako se v Baku nezpochybňuje územ-
ní celistvost Ukrajiny. Zde panuje 
úplná shoda. Avšak v poslední době 
sleduje Ázerbájdžán ve sblížení s Mo-
skvou výhody pro příznivé vyřešení 
karabašského konfliktu. V důsledku 
toho se objevuje i tendence „nedráž-
dit Moskvu“. Bylo by naivní tvrdit, že 
tato situace na naše vztahy nemá vliv. 
Proto se bohužel na mezinárodní scé-
ně ani neobjevují skutečné společné 
kroky v trojúhelníku Kyjev – Tbilisi – 
Baku. Na jednu stranu se Ázerbájdžán 
na mezinárodní scéně, pokud jde 
o zmíněné mezinárodní sankce, lo-
gicky snaží propojit otázku okupace 
Karabachu Arménií s otázkou území 
Ukrajiny a Gruzie okupovaných Rus-
kem. Na druhou stranu mám pocit, 

Dnes lze říci, že sázka Tbilisi na usmiřování 
agresora nevedla k žádnému pokroku v otázce 
navrácení okupovaných území. Zato poskytla 
Kremlu úrodnou půdu, aby si v Gruzii vyzkoušel 
celý arzenál tzv. měkké síly. A jak víte, gruzínská 
vláda, kterou má v rukou strana Gruzínský sen 
oligarchy Bidziny Ivanišviliho, se donedávna 
v takových podmínkách cítila jako ryba ve vodě.

FOTO: PIOTR ANDRUSIECZKO
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že téma anexe Krymu a okupace části 
Doněcké a Luhanské oblasti Ruskem 
prakticky zmizelo v Ázerbájdžánu 
z pořadu dne – na expertní úrovni, 
ale též v médiích.

Jaké jsou zatím perspektivy tako-
vých organizací jako OSKB (Organi-
zace Smlouvy o kolektivní bezpeč-
nosti) nebo EAEU (Euroasijská eko-
nomická unie) na Kavkaze? Jak moc 
pohodlně se v OSKB cítí například 
Arménie? Lze očekávat, že tyto or-
ganizace budou schopny fungovat?
Jihokavkazský případ jasně ukazu-
je, že taková organizace jako OSKB 
v podobě vojenského uskupení de 
facto neexistuje. OSKB je tvořena 
zvlášť Ruskem a zvlášť ostatními čle-
ny a funguje jako zvláštní platforma 
či nástroj na udržování a rozšiřová-
ní politického vlivu Kremlu jednak 
na jižním Kavkaze, jednak obecně 

v celém postsovětském prostoru. 
S Gruzií je vše jasné – Tbilisi se po-
hybuje na jiné geopolitické oběžné 
dráze. Arménie je členem OSKB a je 
ve válečném stavu s Ázerbájdžánem, 
který vede soustavnou politiku nezú-
častněnosti. Avšak například další čle-
nové OSKB, Bělorusko a Kazachstán, 
mají v praxi ty nejlepší spojenecké 
vztahy právě s Ázerbájdžánem. Minsk 
je obecně důležitým dodavatelem 
zbraní pro Baku (uveďme tu prodej 
bělorusko-čínských systémů reaktiv-
ních dělostřeleckých zbraní Polonez 
Ázerbájdžánu). A premiér Arménie N. 
Pašinjan po svém příchodu do vlády, 
jenž byl pro Rusko a jeho satelity ve-
lice nezvyklý, byl a je ve společnosti 
Alexandra Lukašenka a Nursultana 
Nazarbajeva, který si ve skutečnosti 
ponechal moc a nevzdal se vlády, ci-
zorodým prvkem. A prezident Ilham 

Alijev je pro ně člověk prověřený 
a pochopitelný. A to vše pod neustá-
lým dohledem Kremlu, jenž se snaží, 
zatím úspěšně, mít vše pod kontro-
lou. 
Něco podobného se odehrává 
i ve struktuře EAEU, kde ani náho-
dou nelze hovořit o jakýchkoli rov-
noprávných vztazích. Moskva by tam 
samozřejmě chtěla vidět Tbilisi. Tuto 
otázku bude Kreml tak či jinak i na-
dále prosazovat. Avšak v situaci, kdy 
Rusko okupuje gruzínská území, si 
neumím představit gruzínskou vládu, 
která by spáchala takovou politic-
kou sebevraždu. Arménie jako člen 
EAEU je prozatím zbavena jakékoli 
možnosti zahraničněpolitického ma-
névrování. S Ázerbájdžánem situace 
vypadá zajímavě. Moskva by chtěla 
vidět Baku ve strukturách EAEU. Tato 
záležitost se probírá v Ázerbájdžánu 
právě v kontextu, kdy by Ázerbájdžán 

chtěl od Ruska získat nějaké dividen-
dy v otázce Karabachu. Stejně tak se 
nedávno hovořilo i o možné integra-
ci Ázerbájdžánu do OSKB, například 
v postavení pozorovatele. Je však 
příliš brzy na to, abychom hovořili 
o něčem konkrétním. Dle mého ná-
zoru v Baku existují zdravé síly, které 
věcně hodnotí situaci a uvědomují 
si, že výhoda takových integračních 
kroků bude sporná. Myslím si, že 
Ázerbájdžán si zachová manévrovací 
prostor, aby i nadále mohl vést poli-
tiku nezúčastněnosti. To však nebrání 
Moskvě systematicky zapojovat Baku 
do sféry vlastních zájmů. 

Jaká je skutečná role Ruska v  ka-
rabašském konfliktu? Je mírotvor-
cem, nebo podporuje jednu či obě 
strany? Jaké faktory mají na tento 
konflikt největší vliv?

Odpovím stručně – v otázce Karaba-
chu se dnes z mezinárodních hráčů 
skutečně angažuje pouze Moskva, 
která hraje úlohu zároveň hlavního 
a jediného arbitra. Minská skupina 
OBSE – to je opět pouze jen skořáp-
ka. Pro změnu tohoto statu quo zatím 
nevidím vůli, jelikož takový zamrzle 
horký konflikt vyhovuje jiným světo-
vým mocenským centrům. 

Nemá smysl zde hovořit o posled-
ních iniciativách Minské skupiny OBSE 
týkajících se řešení konfliktu. Obsahu-
jí totiž vzájemně se vylučující body. 
Baku a Jerevan ohraničily Karabach 
„červenou linií“, jejíž překročení by-
chom neměli v nejbližší době očeká-
vat. Proto je při dnešním rozložení sil 
v Kremlu nejpravděpodobnější scé-
nář ten, že bude na dobu neurčitou 
zachován současný status quo nebo 
dojde k řízené krátkodobé eskalaci, 
podobné dubnové válce z roku 2016. 
Moskva si uchovává dostatek pák pro 
nátlak na Baku a tím spíše na Jerevan, 
aby mohla mít situaci pod svou kon-
trolou.

Srovnání Minské skupiny OBSE 
s Třístrannou skupinou Ukrajina – 
Rusko – OBSE je trochu znepokojivé. 
Opravdu lze dělat takovou analo-
gii? Lze se z toho poučit? Nebo jsou 
to věci, které nelze srovnávat?
Připomíná mi to jeden smutný vtip 
mého arménského kamaráda: „Jak 
jste v Kyjevě mohli souhlasit s Mins-
kem, když máte před očima náš min-
ský proces?“

OBSE za celou svou historii nikdy 
nevyřešila žádný konflikt, co se týče 
obnovení územní celistvosti. 

V otázce Karabachu se Rusko sna-
ží zachovat vlastní úlohu arbitra 
a nerudně sleduje jakoukoli aktivitu 
jiných mocenských center, jak regio-
nálních (Turecko, Írán), tak i mimore-
gionálních (především USA). Moskva 
je zde skutečným prostředníkem, sice 
cynickým, jenž ozbrojuje obě dvě 
strany konfliktu, ale pořád jen pro-
středníkem. Avšak ve válce v Ukrajině 
by se Rusko chtělo stát prostřední-
kem. Hlavní snahou Kremlu je pře-
stat být považován za jednu ze stran 
konfliktu, rozostřit a odstranit z pořa-
du jednání svou účast jako agresora. 
Odvrátit pozornost od Krymu a oku-
povaných částí Donbasu, dostat Krym 
k jednacímu stolu s loutkami z tak 
zvaných „LDNR“ jako zvláštních stran 
konfliktu. A to je celý ten rozdíl.

Nesouhlasím s klišé, že současná gruzínská vláda 
je proruská. Není to tak. Avšak pomocí vlastního 
„polovičatého přístupu“, dvojitých standardů 
v přístupu k agresorovi systematicky zahnala sama 
sebe do kouta. Je skutečností, že jsou dnes ruské 
vlivové skupiny přítomny v gruzínském politickém 
establishmentu na nejvyšší úrovni. Došlo k tomu 
především v důsledku hospodářské expanze, která 
by dříve či později měla dosáhnout nepřípustných 
rozměrů, pokud hovoříme o Rusku jako o státu, 
jenž je agresorem.
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 Informační útoky nemusí nevyhnu-
telně přicházet ze samotného Ruska. 
Naopak – často jsou pro ně využívá-
ny i informační platformy na Ukrajině 
a na Západě. Tematicky pokrývají ši-
roké spektrum otázek: bezpečnostní, 
ekonomické, politické, ekologické, 
sociální, kulturní a v neposlední řadě 
historické. Právě historická témata se 
stala součástí manipulačních tech-
nik, kdy jsou používána jako součást 
argumentace při osvětlování aktuál-
ního dění, tj. slouží jako berlička pro 
podprahová sdělení, že s Ukrajinou 
není obecně a dlouhodobě něco 
v pořádku. Na domácí ukrajinské scé-
ně tyto útoky mají za cíl dezinformo-
vat a dezorientovat občany a voliče, 
vyvolat v nich pocit méněcennosti 
a zesílit jejich nedůvěru k vlastní vlá-
dě a institucím. Na té vnější zas vytvá-
ří negativní obraz Ukrajiny, oslabují 
její pozice a její geopolitický význam.

Falešné cíle
Ukázalo se, že západní média nebo 
jejich značná část včetně středoev-
ropských nebyla na tento druh války 
připravena a dodnes si neuvědomují, 
že se v případě informování o Ukra-
jině stala cílem a zároveň nechtě-
ným nástrojem informačních útoků. 
Pokud pomineme fake news, které 
do mainstreamových médií pronikají 
jen zřídkakdy, je jedním z největších 
problémů našeho zpravodajství sle-
pá ochota spadnout do léčky tzv. fa-
lešných cílů nebo objektů a neocho-
ta vymanit se ze stereotypů a mýtů 
o Ukrajině.

Formování negativního obrazu 
dnešní Ukrajiny začalo hned po vy-
hlášení ukrajinské nezávislosti. A zá-
sadně kontrastovalo s tichem o Ukra-
jině, které v západním informačním 
prostoru panovalo celá desetiletí, 
kdy Ukrajina byla součástí SSSR. Jeho 
první projevy můžeme pozorovat už 
v debatě o neschopnosti Ukrajiny, 
země spojované s černobylskou ka-
tastrofou, udržovat svůj jaderný ar-
zenál. Ale naplno se rozvinulo během 
tzv. kazetového skandálu na podzim 
roku 2000 a v následném obvinění 
Ukrajiny z prodeje radarového sys-
tému Kolčuga do Iráku, který měl 
schválit tehdejší prezident Leonid 
Kučma. Ukrajina a její politické vedení 
byly po těchto skandálech naprosto 
zdiskreditovány. Vzpomeňme si, jak 
v listopadu 2002 Leonid Kučma nebyl 
pozván na pražský summit Severoat-
lantické aliance, která se vzhledem 
k jeho pověsti rozhodla uspořádat 
setkání Komise NATO–Ukrajina pou-
ze na úrovni ministrů zahraničí. Kvůli 
tomu, že ukrajinský prezident nako-
nec přijel, měnil se narychlo zasedací 
pořádek, aby Kučma neseděl podle 
anglické abecedy vedle britského 
premiéra Tonyho Blaira a amerického 
prezidenta George Bushe.  Před Ukra-
jinou se měly uzavřít dveře do lepší 
společnosti nebo alespoň do společ-
nosti západní a především do NATO. 
V diskreditaci a dalo by se říct další 
karikaturizaci Ukrajiny pokračova-
la Ruská federace i v roce 2008, kdy 
došlo k tomu, že Ukrajina ani Gruzie 
nebyly zařazeny do programu Akč-
ního plánu členství, a kdy se médii 

roznesla informace o tom, že během 
jednání v Bukurešti měl Vladimir Pu-
tin říct tehdejšímu prezidentovi USA 
George Bushovi, že „Ukrajina ani není 
stát“. Tuto tezi ruský prezident zo-
pakoval i ve svém projevu, kdy řekl, 
že Ukrajina je složitá země, uměle 
utvořená během sovětské éry z úze-
mí odňatých po druhé světové válce 
Polsku, Československu, Rumunsku 
a Rusku a Krym jí byl darován. Tato 
informace se v trochu modifikované 
podobě začala objevovat jak v čes-
kých, tak i ruských médiích po udá-
lostech na Majdanu a anexi Krymu, 
kdy posloužila jako jeden z prorus-
kých argumentů. Jejím nejznámějším 
nositelem byl bývalý český prezident 
Václav Klaus, který 21. února 2014 
publikoval na stránkách Institutu 
Václava Klause společně s Jiřím Wei-
glem komentář pod názvem K situ-
aci na Ukrajině. V něm v 10 bodech 
argumentoval, proč je Ukrajina umě-
lým celkem. Za zmínku stojí, že toto 
téma řešil Klaus ve chvíli, kdy v ulicích 
Kyjeva umíraly desítky lidí. A to není 
jediný případ tzv. falešných cílů, kte-
ré se v debatách o Ukrajině neustále 
objevují a narušují jakoukoliv disku-
si. Stávající prezident Miloš Zeman 
během okupace a anexe Krymu také 
použil argument, že Krym byl Ukra-
jině darován. Argument o Ukrajině 
jako umělém státu používal při svých 
geopolitických analýzách i šéf Svo-
bodných Petr Mach a ještě před ne-
dávnem zazněl z úst poslance za SPD 
Radovana Vícha. 

Informační útoky proti Ukrajině 
byly součástí i každé „plynové kri-

Problémy s informováním 
o Ukrajině
LENKA VÍCHOVÁ

Začátek informační války Ruska proti Ukrajině se neváže na počátek 
ozbrojeného konfliktu. Její kořeny sahají hluboko do historie a tvoří 
živnou půdu pro informační útoky, které Ukrajinu po celou dobu její 
existence jako nezávislého státu oslabují uvnitř i navenek. Naprosto 
zjevnou se tato válka stala na podzim 2013 a v plné síle se pak projevila 
během okupace a anexe Krymu a se začátkem války v Donbasu, 
kdy zasáhla nejen informační prostor Ruska a Ukrajiny, ale rovněž 
západních zemí. 
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ze“ v roce 2006 a 2009, kdy Ukrajina 
byla zobrazována jako země, na je-
jímž území se ztrácí plyn směřující 
do Evropy. Plynové války se tradičně 
odehrávaly v době největšího ob-
jemu odběrů a měly na evropského 
spotřebitele obrovský psychologic-
ký vliv. A informační kampaň, která 
je doprovázela, neměla pouze krát-
kodobé a jen ekonomické cíle, ale 
vyústila v rozhodnutí o vybudování 
Severního proudu 2, jehož cílem je 
obejít Ukrajinu, oslabit ji ekonomicky 
a snížit její potřebnost pro Evropu. 

Všechny tyto skandály rezonovaly 
jak uvnitř Ukrajiny, kde oslabovaly au-
toritu vládnoucí elity, tak i na Západě, 
kde vytvářely obraz nebezpečné, 
nespolehlivé země, vedené zkorum-
povanými politiky. A tento obraz už 
nijak nevylepšil fakt, že prodej radarů 
Kolčuga do Iráku se neprokázal, stej-
ně jako to, že Ukrajina jako tranzitní 
země vždy dostála svým závazkům. 

S naprostou důvěrou
I v dnešní době vyvolává otázky re-
dakční politika i těch nejuznávaněj-
ších a důvěryhodných světových mé-
dií, jejichž informace naše sdělovací 
prostředky přejímají bez ověřování 
a s naprostou důvěrou. V březnu to-
hoto roku byla BBC nucena omluvit 
se a zaplatit odškodné prezidentu 
Ukrajiny Petru Porošenkovi za zveřej-
nění nepravdivé informace, že Poro-
šenko měl zaplatit právníkovi Donal-
da Trumpa 400 tisíc dolarů za to, aby 
jejich schůzka mohla přerůst v „pro-
duktivnější“ jednání. V New York Ti-
mes se v posledních letech objevilo 
hned několik vyloženě manipulativ-
ních informací týkajících se Ukrajiny. 
Například o údajných dodávkách 
náhradních dílů pro balistické rakety, 
které měl ukrajinský koncern Pivden-
maš dodávat KLDR. Nebo článek 
o epidemii spalniček, kterou do New 
Yorku měli přenést američtí chasidé 
z Ukrajiny. Ne náhodou si v tomto 
případě ukrajinští komentátoři vzpo-
mněli na případ Waltera Durantyho, 
korespondenta NYT, který ve třicá-
tých letech, kdy na Ukrajině zemřelo 
hlady kolem 4 milionu lidí, svět infor-
moval o tom, že lidé v SSSR nehlado-
vějí, jen se nepřejídají. 

Ukrajina byla a je velice omezena 
v možnostech vylepšit si svou image 
na Západě už i tím, že většina svě-
tových médií informačně pokrývá 
Ukrajinu prostřednictvím svých kore-
spondentů z Moskvy. Týká se to i čes-
kých veřejnoprávních médií. 

V ruském mediálním světě má 

Ukrajina zvláštní místo, nesrovna-
telné s jinou zemí, a hloubka a čet-
nost zpravodajství o této zemi je 
srovnatelná pouze s informováním 
o vnitropolitických záležitostech 
samotného Ruska. Jen pro ilustraci: 
Podle monitoringu kyjevského In-
stitutu masmédií (IMI) přineslo pět 
nejnavštěvovanějších ruských in-
formačních serverů (РИА Новости, 
Комсомольская правда, Газета.ру, 
Известия a Лента.ру) v týdnu před 
prvním kolem ukrajinských prezi-
dentských voleb 296 zpráv týkajících 
se Ukrajiny. Jednalo se pouze o zprá-
vy, kde se vyskytla informace o vol-
bách a prezidentských kandidátech. 
Většinu z těchto zpráv (46,6 %) při-
nesly РИА Новости. Tato informační 
agentura publikovala každou hodi-
nu minimálně jednu zprávu týkající 
se ukrajinských voleb. V týdnu před 
druhým kolem se počet zpráv o ukra-
jinských volbách zvýšil z 296 na 601. 
Ruské televizní stanice vysílají hodiny 
trvající pořady s ukrajinskou temati-
kou. Volby v nich jen na krátkou chví-
li obsadily přední místo v žebříčku 
zpráv o Ukrajině. Na rozdíl od západ-
ních médií ta ruská přinášejí denně 
zprávy o válce v Donbasu. Zkreslené 
informování o situaci v Donbasu, kde 
jako zdroj jsou často uváděny infor-
mační zdroje neuznaných republik 
„DLR“ a „LLR“, nezřídka doplňují fake 
news. Tyto se pak objevují i v ukrajin-
ských médiích, jako jsou zpravodaj-
ské stanice nepříliš valné kvality 112.
ua nebo Newsone. 

Různorodost zájmů
I když v porovnání s ruskými sdělo-
vacími prostředky lze o ukrajinském 
informačním prostředí mluvit jako 
o pluralitním, je nutno zdůraznit, že 
tuto pluralitu často zajišťuje pouze 
různorodost zájmů majitelů sdělo-
vacích prostředků. A ti také mohou 
mít a často mají zájem na oslabování 
ukrajinského politického vedení jak 
doma, tak v zahraničí. A tzv. nezávis-
lá média mají mnohem menší dosah 
a trpí jinými problémy. Pokud se rus-
ké fake news neobjevují ve většině 
důvěryhodných ukrajinských sdělo-
vacích prostředků, neznamená to, 
že tato média nebyla zasažena ma-
nipulativními psychoinformačními 
technologiemi. Ve snaze být hlídacím 
psem demokracie se ukrajinská mé-
dia uchylují k přehnané kritice ukra-
jinské vlády a často nechtěně přejíma-
jí hlavní ruské narativy, mezi něž patří 
údajně nezdolná korupce, domnělé 
finanční výhody plynoucí z umělého 

prodlužování války, hluboká propast 
mezi vládnoucí elitou a lidem. V ukra-
jinském informačním prostoru prak-
ticky chybí zprávy, které by se daly 
nazvat pozitivními. Ve snaze přiblížit 
se západním standardům některá 
ukrajinská média (např. Hromadske.
ua) jistým způsobem přejímala rus-
kou interpretaci války jako války ob-
čanské, když ukrajinskou armádu na-
zývala „vládními vojsky“, a sugerovala 
tak, že se nejedná o mezinárodní, ale 
vnitřní konflikt. Obrovské kritice bylo 
a je vystavováno velení ukrajinské ar-
mády nehledě na to, že to může osla-
bovat psychický stav vojáků na fron-
tě. Prostřednictvím těchto médií se 
rovněž rozšiřovaly zprávy o údajných 
tajných vězeních SBU, zveřejňovaly 
se informace o poloze ukrajinských 
vojsk, jejich počtu apod. Tyto snahy 
o komplexní a pravdivé informování 
obyvatel pak opět často oslabovaly 
pozici země jak doma, tak i v zahra-
ničí. 

Pro ucelený obraz o ukrajinském in-
formačním prostředí je nutné dodat, 
že část území Ukrajiny, především 
toho, které nejvíce podléhá manipu-
lacím, je do dnešní doby vystavena 
přímému vlivu ruských médií. Jedná 
se především o oblasti u frontové li-
nie (50–60 km do hloubky území kon-
trolovaného Kyjevem) a administra-
tivní hranice s Krymem. Krom toho je 
pro tato území charakteristické i to, že 
část sdělovacích prostředků, jež jsou 
považovány za regionální, je koordi-
nována z území okupovaného Krymu 
nebo okupované části Donbasu.  

Věčná témata
Mezi témata, která se jak z území 
Ruské federace, tak z okupovaného 
území dostávají do ukrajinského in-
formačního prostoru především přes 
internetová média, která sídlí na oku-
povaném území, patří diskreditace 
ukrajinského politického vedení, 
obviňování ozbrojených sil Ukrajiny 
z ostřelování civilního obyvatelstva 
Donbasu, obviňování Ukrajinců z na-
cismu, zprávy o neustálém zhoršo-
vání ekonomické kondice Ukrajiny 
a přesvědčení, že veškeré procesy 
na Ukrajině jsou řízeny z USA. Obvi-
ňování ukrajinského vedení z pro-
tiruské politiky nijak nebrání publi-
kaci zpráv, v nichž je ukrajinský lid 
nazýván bratrským, protože ruská 
propaganda staví mezi ukrajinské po-
litické elity a „lid“ neprostupnou zeď. 
I poslední monitoringy ruských mé-
dií a médií sídlících na okupovaném 
území potvrzují, že ruská média před 



volbami pokračovala v zobrazování 
Petra Porošenka nejen jako nepřítele 
Ruska, ale rovněž ukrajinského lidu. 
I když informace o Volodymyru Ze-
lenském byly podávány neutrálně či 
spíše pozitivně, po jeho zvolení, aniž 
by nový prezident stihl převzít funkci, 
média sídlící na okupovaném území 
nešetřila jeho kritikou. Historicky se 
nejedná o žádnou novinku. I před-
cházející ukrajinští prezidenti, mezi 
něž patří Leonid Kučma a Viktor Janu-
kovyč, byli nehledě na to, že měli ná-
lepku proruských politiků, Moskvou 
podobně oslabováni v očích ukrajin-
ského obyvatelstva. Protože ani v jed-
nom z těchto případů nebylo hlavním 
cílem oslabení konkrétní osoby, ný-
brž Ukrajiny jako státu.

A na závěr: obrovským problémem 
při informování o Ukrajině je termi-
nologický chaos, se kterým si nejen 
naše média nedokážou poradit. Jed-
ná se především o základní termíny, 
u nichž začíná a končí každá infor-
mace o rusko-ukrajinské válce. Říká 
se jí sice hybridní, ale samotný tento 
termín je manipulativní už jen tím, že 
naznačuje, že se nejedná o konvenč-
ní válku nebo že se jedná o zcela jiný 
druh války. Stále chybí finální kvalifi-
kace jak typu předmětného ozbroje-
ného konfliktu, tak pojmenování jeho 
účastníků. I Mezinárodní trestní tri-
bunál prozatím kvalifikuje ozbrojený 
konflikt na východě Ukrajiny zároveň 
jako mezinárodní i nemezinárodní. 
Z toho vyplývá, že i strany konfliktu 
jsou jak státní – Rusko a Ukrajina – tak 
i nestátní – Ukrajina vs. „DLR“ a „LLR“. 
I proto je pořád prostor pro to nazý-
vat nezákonné ozbrojené skupiny eu-
femisticky „povstalci“ nebo „vzbou-
řenci“. Na druhou stranu ani Ukrajina 
zatím ve svém vlastním právním i me-
diálním prostoru nevytvořila jasnou 
a neprůstřelnou terminologii. Pokud 
Kyjev mluví o rusko-ukrajinské válce 
a okupovaném území, pak by členy 
nezákonných ozbrojených skupin 
neměl považovat za „ozbrojence“ 
a občany Ruské federace, zajaté při 
plnění bojových úkolů na východě 
země za „teroristy“, ale válečné za-
jatce. Stejně jako tomu je v případě 
zajatých ukrajinských námořníků. Ale 
v tomto případě je zase míč na stra-
ně Moskvy, která se ke svým vojákům 
nehlásí a o jejich statut válečných za-
jatců neusiluje.

FOTO: LENKA VÍCHOVÁ
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 Český čtenář, divák a posluchač 
se toho o Ukrajině, zemi ne tak 
vzdálené, zato důležité pro ev-
ropský kontinent, ze sdělovacích 
prostředků bohužel moc nedozví. 
Dostanou se k němu většinou ne-
gativní zprávy, popřípadě zprávy 
o tragických událostech. Z toho 
vzniká mediální obraz Ukrajiny 
jako země neúspěšné, nad kterou 
je možné leda tak zlomit hůl.

Pokusím se přesvědčit vás o opa-
ku. Ne, nebudu úporně objektivní. 
Uvedu zde schválně jen pozitiva, 
aby se aspoň trochu vyvážily mis-
ky vah. Ano, je mi jasné, že na ka-
ždý z následujících deseti bodů lze 
namítnout „ano, ale...“. 

Je nesmírná škoda, že si přes 
nekončící příval negativních in-
formací o Ukrajině nejsme schopni 
všimnout, že na východ od nás do-
chází k přeměně velké postsovět-
ské země na možného moderního 
a dynamického ekonomického ty-
gra. 

Vybrat deset úspěchů Ukrajiny 
za rok 2019 nebylo snadné, pro-
tože jich je celá řada. Nesmíme 
však zapomenout na to, že k těmto 
úspěchům Ukrajina nepřišla na-
jednou, ale sklidila je následkem 
změn a reforem uskutečněných 
v zemi od roku 2014. 

Hospodářský růst

V roce 2019 podle odhadů zazname-
nala Ukrajina nejvyšší hospodářský 
růst (3,5 %) od začátku ekonomické 
krize v roce 2008. Hospodářský růst 
měl navíc během roku 2019 spíše 
rostoucí dynamiku. Zatímco v prv-
ním čtvrtletí vynesl 2,5 %, už v dru-
hém čtvrtletí dosáhl 4,6 % a ve tře-
tím kvartálu 4,2 %. I v následujících 
letech má tendence růstu HDP ještě 
nabrat na síle (v 2020 na 3,7 %, 2021 
na 4,1 %). A to navzdory pokračující 
ruské agresi, která znamenala ztrá-
tu třetiny průmyslového potenciálu 
země a také nutnost investovat do její 
obranyschopnosti (až 10 % státního 
rozpočtu) místo větší podpory inves-
tic do rozvoje, například infrastruk-
tury. Také nesmíme zapomenout, 
že růstový potenciál země stále vý-
znamně omezuje korupce a byrokra-
cie. A v neposlední řadě HDP ovlivní 
i blížící se uvolnění trhu se zeměděl-
skou půdou, které má podle odhadů 
zvýšit HDP o minimálně další jedno 
procento.

Posilování hřivny a růst 
zlatých a valutových 
rezerv

I díky solidnímu hospodářskému růs-
tu a makroekonomické stabilitě se 
dařilo i ukrajinské měně. Ta se stala 
v roce 2019 nejrychleji posilující mě-
nou ve světě, když vůči dolaru doká-
zala posílit o 19 %.

Tyto skutečnosti přispěly k tomu, 
že zlaté a valutové rezervy v roce 
2019 (25,3 mld. dolarů) narostly 
o 22 % a byly tak nejvyšší od roku 
2008. Za zmínku stojí, že od roku 
2014, kdy byly pouze ve výši 7,5 mld. 
dolarů a zemi tehdy skutečně hrozil 
ekonomický kolaps, rezervy neustále 
postupně narůstaly.

Růst obchodu 
a orientace na EU

Po Euromajdanu, který byl reakcí ve-
řejnosti na odmítnutí ex-prezidenta 
Viktora Janukovyče podepsat asoci-
ační dohodu s EU, nakonec vstoupila 
v platnost nejen sama tato dohoda, 
ale i její klíčová součást – dohoda 
o volném obchodu (tzv. DCFTA), 
která, když se celá naplní, povede 
k tomu, že Ukrajina se stane součástí 
evropského jednotného trhu. 

DCFTA prakticky okamžitě uvolnila 
obchod na 96 % všech výrobků vy-
vážených do EU a dovážených z EU 
a pomohla tak k rychlé reorientaci 
ukrajinského zahraničního obchodu 
z postsovětského prostoru na ev-
ropské unijní trhy. A i když ukrajinští 
výrobci potřebovali čas na přizpůso-
bení se požadavkům a standardům 
EU, jsou výsledky v prvních letech 
platnosti DCFTA pozoruhodné. 

Dynamika růstu ukrajinského za-
hraničního obchodu s EU je nejvyšší 
mezi všemi destinacemi vývozu. Ob-
chod s EU, který rostl do loňského 
roku dvoucifernými tempy (20–25 %), 
i když loni se trochu zpomalil na 7 %, 
se za posledních deset let zdvojnáso-
bil. EU se stala největším obchodním 
partnerem Ukrajiny, kde nahradila 
postsovětské země. Obchod s EU 
nyní představuje 42 % zahraničního 
obchodu oproti 26 % v roce 2013.

Rekordní rok 
v zemědělství
I díky příznivému počasí a zvyšujícím 
se investicím do zemědělství zazna-
menala Ukrajina v roce 2019 rekord-
ní sklizeň obilovin (75 000 000 tun – 
oproti roku 2018 je to nárůst o 7 %).

I v zemědělském obchodu Ukraji-
ny s EU se projevil vliv DCFTA, i když 
řada exportních ukrajinských po-
ložek podléhá bezcelním unijním 
kvótám. Nicméně ani to nevadilo, 
aby se Ukrajina stala celkově třetím 
největším exportérem zeměděl-

Deset úspěchů Ukrajiny 
v roce 2019, o kterých nevíte, 
ale měli byste
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ských výrobků (celková hodnota 7,3 
mld. eur) do Evropské unie, hned 
za USA (12,3 mld. eur) a Brazílií (11,7 
mld. eur). Zajímavý je také raketo-
vý nárůst (o 41 %) tohoto exportu 
z Ukrajiny. Ukrajina tak měla nadpo-
loviční podíl na růstu zemědělského 
exportu z třetích zemí do zemí Ev-
ropské unie. Opět tedy začíná platit 
rčení, že Ukrajina je „obilnice Evro-
py“.

Růst platů

V roce 2019 se zvedla průměrná reál-
ná mzda o 13 %, což umožnilo zvýšit 
i minimální platy. Ukrajinská mini-
mální měsíční mzda (200 dolarů) 
byla na konci loňského roku poprvé 
od získání nezávislosti v roce 1991 
vyšší než v Rusku (195 dolarů) nebo 
v Bělorusku (177 dolarů).

Průměrný plat v loňském roce po-
skočil (v přepočtu na dolary) na 450 
dolarů oproti 200 dolarům v roce 
2016.

Tyto ekonomické výsledky mají 
přesah i do dalších oblastí.

Boom 
turistiky
Díky zavedení bezvízového režimu 
s EU v roce 2017 se zvedla i prestiž 
vlastnictví ukrajinského cestovní-
ho pasu. Za posledních deset let se 
zdvojnásobil počet zemí, kam ukra-
jinští občané mohou jezdit bez víz. 
Na mezinárodním Henlyeho žebříč-
ku, který měří prestiž a „sílu“ jednotli-
vých národních pasů, se Ukrajina nyní 
umístila na 43. místě a stala se tak 
šestou nejdynamičtější zemí světa 
v tomto mezinárodním srovnání.

Díky bezvízovému režimu a vstupu 
nízkonákladových aerolinek na ukra-
jinský trh nastal silný nárůst počtu 
ukrajinských občanů, kteří navštívili 
EU. Loni šlo o 3 000 000 ukrajinských 
turistů, zatímco během prvního roku 
bezvízového režimu EU takto navští-
vilo jen 550 000 osob.

Rostoucí poptávka po turistických 
službách a chuť Ukrajinců „objevo-
vat Evropu“ výrazně pomohla zvý-
šit nabídku leteckých a železničních 
spojení mezi Ukrajinou a EU. Nejen 
do Kyjeva, ale do většiny ukrajin-
ských měst se dnes dostanete s ce-
lou řadou nízkonákladových aeroli-
nek včetně velkých evropských spo-

lečností, jako je Ryanair či Wizzair. 
Do řady měst začal loni jezdit evrop-
ský dopravce Flixbus.

Během loňského roku ukrajinská 
letiště odbavila rekordní počet pa-
sažérů: celkem 24 300 000 osob, což 
představuje meziroční růst o 18,5 %. 

Největším letištěm v zemi, kyjev-
ským Borispolem, prošlo 14 000 000 
pasažérů. Pro porovnání, v roce 2014 
to nebyla ani polovina – 6 000 000.

Rozvoj silniční 
infrastruktury
V roce 2019 bylo v celé zemi posta-
veno 371 km nových silnic a celkem 
2 200 km silnic bylo opraveno. Opět 
se jednalo o nejlepší statistiku za po-
sledních deset let. Letos se očekává, 
že bude opraveno kolem 4 000 km 
silnic. 

Kulturní boom
Po Majdanu zažívá velkolepý boom 
i ukrajinská kultura. Objevují se noví 
mladí umělci, spisovatelé, básníci, 
filmaři, zpěváci, herci, malíři, sochaři 
atd., kteří mají potřebu reflektovat to, 
co se poslední dobou v zemi a s jejími 
obyvateli odehrálo. Důležité a zají-
mavé je, že většina této nové kulturní 
vlny je zprostředkována už v mateř-
ském jazyce – ukrajinštině, což jen 
více přispívá k formování národního 
sebevědomí a identity.

Zajímavé statistiky nabízí v této 
souvislosti ukrajinská kinematogra-
fie. Zatímco v roce 2013 bylo vyro-
beno jen 12 ukrajinských filmů, jejich 
počet postupně narůstal: v roce 2015 
na 24, v 2018 na 48 a v loňském roce 
to mělo být již 65 filmů. 

Národní  
sebevědomí 
V porovnání s dobou před Majdanem 
se změny odehrály i ve společnosti 
a v jejích náladách, hodnotách a ná-
zorech. Ukrajinská společnost, která 
si prošla a stále prochází řadou těž-
kých zkoušek, je dnes uvědomělejší, 
hrdější a vyspělejší. 

Oproti roku 2010, kdy se s pojmem 
„občan Ukrajiny“ identifikovalo jen 
57 % obyvatel, dnes je to 65 %. 

83 % obyvatel Ukrajiny sociologům 

v roce 2019 odpovědělo, že se pova-
žuje za vlastence. Vlastenectví a iden-
tifikace s Ukrajinou je celonárodní 
záležitostí, týká se i východních a již-
ních oblastí Ukrajiny – 79 % respek-
tive 78 % respondentů se považuje 
za ukrajinské vlastence. I zde je pa-
trná pozitivní dynamika: v roce 2010 
se za vlastence Ukrajiny považovalo 
76 % všech dotázaných.

V roce 2019 byl také historicky nej-
větší počet těch, kdo by nyní opět 
podpořil vyhlášení nezávislosti Ukra-
jiny – 82 % respondentů. Těsně před 
Majdanem by takovou volbu podpo-
řilo 61 % ukrajinských občanů. 

Spokojenost s celkovým 
vývojem situace v zemi

Není tedy divu, že ukrajinští občané 
postupně získávají zpět optimismus, 
sebevědomí a naději, že se vývoj 
v zemi ubírá správným směrem. 

V roce 2019 byl rekordní počet re-
spondentů toho názoru, že jejich 
země se vyvíjí správným směrem – 
celkem 44 % oproti 6,9 % v roce 2009. 
Více než 60 % dotázaných si navíc 
myslí, že rok 2020 bude lepší než ten 
loňský a tento pocit optimismu, že 
to nejhorší má Ukrajina za sebou, je 
opět rozšířený po celé zemi.
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 Organizace ukrajinských naciona-
listů (OUN), chovající naději, že ukra-
jinská otázka nabude znovu na aktu-
álnosti další válkou v Evropě, na jejíž 
blízkosti panovala všeobecná shoda, 
hledala záchytný bod u revizionistic-
kých mocností, resp. států, které vyšly 
z první světové války jako poražené či 
zkrácené na svých ambicích. V jejich 
popředí se nacházelo Německo, a to 
již od raných dvacátých let. Ačkoli je 
OUN v současném mediálním pově-
domí vytrvale spojována s fašismem, 
nástup Adolfa Hitlera paradoxně do-
savadní vazby mezi nacionalistickým 
podzemím a Německem rozvolnil. 
Přispělo k tomu německo-polské 
sblížení, dobře ukazující, že uchazečů 
o přízeň dynamického Vůdce v Berlí-
ně bylo do druhé světové války poví-
cero. V tomto konkrétním případě je 
moralizátorství až luxusem zpětného 
pohledu z perspektivy našich stále 
pokojných časů.

Působí bizarně, že napětí mezi Pol-
skem a Německem, tak nesnesitelné 
za předešlých kancléřů, zejména Gu-
stava Stresemanna, se podařilo zmír-
nit teprve s Hitlerovým příchodem 
k moci. Námluvy začaly na podzim 
1933, třebaže polský vůdce Józef Pił-
sudski  sondoval u Hitlera dávno před 
jeho vítězstvím. Ovládnutí sovětské 
Ukrajiny v nich bylo hlavním, byť 
zcela nezávazně nadhazovaným láka-
dlem, které mělo Polsko na společné 
antisovětsky zaměřené alianci zainte-
resovat. Mnozí nacisté byli k takové-
mu výměnnému obchodu ochotni, 
kdyby Polsko projevilo vůli zříci se 
některých území na západě.

Někteří hodnotitelé tvrdí, že Piłsud-
skému byly veškeré iluze cizí a krátké 
trvání spojenectví  mezi Varšavou 
a Berlínem předpověděl se stejnou 
přesností jako kdysi průběh první 
světové války. Hodlal prý zemi připra-
vit na krušné časy vyvažováním mezi 
Berlínem a Moskvou. Jeho fantazie 
zřejmě nestačila na to, aby si dokázal 

představit, že ti, mezi kým k nelibosti 
Francie lavíroval, budou nakonec ho-
dovat nad jeho poraženou zemí. Ale 
duch Rapalla, tedy potenciálního ně-
mecko-sovětského sblížení, jej strašil 
víc. Bilance jeho rozhodnutí je přes-
to neúprosná. Polsko přispělo svým 
dílem k rozkladu politiky kolektivní 
bezpečnosti, diskreditovalo se před 
Paříží (ač musíme dodat, že spojenec-
tví s ní nevypovědělo) a bylo první 
zemí, jež vyvedla Hitlera z izolace, 
poté co opustil Společnost národů. 
Jestliže se tím Polsko předvedlo jako 
nespolehlivý partner, pak v jeho pro-
spěch hovoří nepříliš rozmyslná koke-
terie Francie s tzv. Paktem čtyř, který 
chtěl svěřit péči o evropskou mocen-
skou rovnováhu do rukou Británie, 
Francie, Itálie a Německa a hrozil ob-
cházet práva menších zemí.

Piłsudski byl ve vleku historických 
stereotypů a nechal se ukolébat 
Hitlerovým „rakušáctvím“, které kon-
trastovalo s pruskou expanzivností, 
na niž byl zvyklý po většinu života. 
Pokud se spolehneme na jeho sou-
kromá vyjádření, dojdeme k závěru, 
že ho rakouský rodokmen nového 
kancléře uklidňoval. Maršál nepochy-
boval o čistotě Hitlerových úmyslů 
a před francouzským diplomatem vy-
jádřil přání, aby Hitler vydržel u moci 
co nejdéle. Pakt s Německem totiž sli-
boval i rozvolnění německo-ukrajin-
ského spojenectví, jímž byla Varšava 
posedlá od vypuknutí tři a půl roku 
staré sabotážní kampaně. Že by v pří-
padě války se západním sousedem 
taková aliance Německa s nejvzpur-
nější menšinou Polska byla na pořadu 
dne, bylo nasnadě. 

Mykola Kapusťanskyj v roce 1936 
zcela správně odhadl, že tyto líbánky 
Polsku štěstí nepřinesou. Že Němec-
ko v budoucnu zaútočí, nevyžadova-
lo zvláštní jasnozřivost. Tento vojen-
ský teoretik a někdejší generál Ukra-
jinské lidové republiky, který se přidal 
k OUN, ke všemu ale správně předví-

dal, že se Polsko stane kartou ve vzá-
jemné vyděračské hře obou diktá-
torů a nakonec arénou střetu mezi 
Třetí říší a Sovětským svazem. Pouze 
v predikci, že Němci utvoří z Polska 
své beranidlo proti Sovětům a v jeho 
východní polovině vzplane velké po-
vstání nepolských národů, zašla auto-
rova fantazie trochu daleko. Na každý 
pád měli nyní Poláci volné ruce pro 
řešení ukrajinského problému. Na zá-
padě se od ukrajinských radikálů od-
vrátil Hitler, na východě je děsil Sta-
lin. Vláda nyní mohla snad konečně 
dosáhnout tzv. ugody, tedy smluvně 
zakotveného narovnání mezi státem 
a ukrajinskou menšinou, a ještě se jí 
čistě teoreticky nabízela mnohem 
smělejší perspektiva územního zisku 
na východě, kdyby se Hitler odhodlal 
napadnout SSSR. 

Když v lednu 1935 přijel na přá-
telský hon v Bělověžském pralese 
Göring, navrhl Polákům protisovět-
skou vojenskou alianci korunovanou 
dělením sfér vlivu, které by Polsku 
přisoudilo sovětskou Ukrajinu. Re-
akce však byla chladná. Nezdá se ani 
trochu pravděpodobné, že by starý 
a nemocný Piłsudski doufal získat 
v Německu spojence pro své obno-
vené východní tažení. Naopak si byl 
dobře vědom, kdo by v takovém pod-
niku tahal za delší konec. Rostoucí 
vojenská moc Německa dávala tušit, 
že by se v případě protisovětské vý-
pravy Polsko stalo satelitem Třetí říše, 
a nadto si zakládal na křehkém smíru 
se Sovětským svazem, s nímž Polsko 
sdílelo dlouhou hranici. Nicméně 
dokonce i Alfred Rosenberg nyní pře-
pracoval své plány tak, aby se v nich 
Ukrajina vytržená ze sovětského im-
péria stala državou Polska výměnou 
za surovinové koncese ve prospěch 
Německa a Británie, kterou také zahr-
nul do svého geopolitického projek-
tu. Rosenberg se změněné konstelaci 
přizpůsobil natolik, že byl ochoten 
rezignovat na samostatnost Ukrajiny, 

Případ Pieracki
Příspěvek je upraveným výňatkem z knihy Davida 
Svobody (Ústav pro studium totalitních režimů) Jablko 
z oceli. Zrod, vývoj a činnost ukrajinského radikálního 
nacionalismu v letech 1920–1939, která vyjde v letošním 
roce v nakladatelství Academia.
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jež byla doposud úhelným kamenem 
jeho vizí. 

První efekt tohoto oteplení byl 
pro Polsko nesporně opojný i jinak. 
Ze „sezonního státu“, jak Polsku ně-
mečtí revizionisté přezdívali, se stal 
jako mávnutím proutku respekto-
vaný partner a zahraničněpolitický 
spojenec dynamického totalitního 
režimu. Přátelská fotbalová utkání, 
přípitky, karikatury znázorňující svor-
ný let dvou orlů – německého vedle 
polského – a návštěvy nacistických 
prominentů v zemi na Visle charakte-
rizovaly měsíce, během nichž ukrajin-

ští integrální nacionalisté mohli vedle 
polských vlád vypadat jako spolek 
antifašistů. Nebylo tomu tak z jejich 
vůle a prudké ochlazení z Berlína 
jim přinášelo mrzutosti. Na jaře 1934 
gestapo nabádalo Zahraničněpolitic-
ký úřad NSDAP, aby zastavil kolportáž 
podzemních nacionalistických novin 
Surma  kvůli jejímu antipolskému za-
měření, což se vzápětí také stalo. Stu-
dená sprcha přišla již dříve. Poté, co 
bojovník OUN Mykola Lemyk na pro-
test proti ukrajinskému hladomoru 
zavraždil pracovníka sovětského kon-
zulátu ve Lvově, musel Richard (Riko) 
Jaryj, vlivná osobnost OUN, v Berlíně 
k novým vládcům na kobereček. Bylo 
mu oznámeno, že nacisté si nepřejí 
žádné protipolské excesy (a antiso-
větský atentát na polském území 
za takový pokládán byl), tím méně 
pokračování teroristické kampaně. 
Totéž si vyslechl sám vůdce OUN 
Jevhen Konovalec  na prosincovém 
setkání se zástupci Zahraničněpolitic-
kého úřadu NSDAP, Abwehru a gesta-
pa. Němci po něm naopak požadovali 
znásobení diverze přímo na území 

USSR a domáhali se toho, aby se OUN 
zaměřila také na Československo 
a Rumunsko. Byla to jen předzvěst, co 
z letopočtu 1934 udělalo pro OUN an-
nus horribilis – hrozný rok ve zname-
ní vyklízení pozic na všech frontách 
a dekapitace vůdčího aktivu. Ukrajin-
ští nacionalisté dostali první příleži-
tost přesvědčit se o perfidnosti nacis-
tů a před sebou měli v tomto ohledu 
ještě nejeden reparát z realismu. Mezi 
německými institucemi jim zůstával 
už jen jediný spojenec a ten by se 
zase rád proti Polsku spojil s Moskvou 
(vzpomeňme Rapalla): konzervativ-

ní kruhy Reichswehru, které chovaly 
hlubokou, tradicí podloženou nechuť 
k Polsku. Zatímco se hitlerovci náhlou 
náklonností k Polákům zákonitě sblí-
žili s propolským ukrajinským exilem 
pod vlajkou petljurovské UNR (samo 
Polsko ji respektovalo a hostilo), do-
kázaly armádní kruhy a Abwehr stá-
le ocenit aktivitu a vliv OUN, která 
slibovala podporu Německa v jeho 
protipolském tažení. V nepodepsa-
ném dokumentu z listopadu 1933 se 
doporučovalo, aby k rozvolnění pout 
s OUN nedocházelo prudce a necitli-
vě, aby si Německo nezavíralo vrátka 
k jednomu z mála spojenců, kteří se 
za uplynulých deset let vůči němu 
ani jednou nezpronevěřili. A ukrajin-
skou kartou v německých rukách šlo 
koneckonců účinně vydírat i sílící So-
větský svaz. 

Neutuchající iniciativa Reichs-
wehru v počátcích Hitlerovy vlády 
a ochota některých jeho představite-
lů spolupracovat nadále s OUN souvi-
sely s pozadím zavraždění Bronisława 
Pierackého. Dne 13. června 1934 zaví-
tal na přátelskou návštěvu do Varšavy 

říšský ministr propagandy Joseph 
Goebbels. Jeho přednášku s nestoud-
ným názvem „Nacionálně socialistic-
ké Německo jako faktor evropského 
míru“ vyslechl na uzavřeném univer-
zitním setkání také Pieracki. Druhého 
dne Goebbelse poctil svou pohostin-
ností churavý Piłsudski, přičemž pěl 
ódy na německého kancléře. Ráno 
15. června se Pieracki s nacistickým 
ministrem rozloučil na letišti před Go-
ebbelsovou cestou do Krakova a po-
sléze domů. Hned poté, co nacistický 
demagog v sedm hodin večer přistál 
v Berlíně, mohl po vyslechnutí žhavé 
noviny poslat do Polska kondolenci. 
Pieracki byl tou dobou dvě hodiny 
po smrti. 

Nejznámější oběť OUN patřila 
k úzkému Piłsudského kruhu. Bylo to 
tak před květnovým pučem a nic se 
na tom nezměnilo ani za změněných 
mocenských poměrů. Tehdy stál Pie-
racki v popředí mocenského ústředí, 
takzvané skupiny plukovníků. Tento 
samotář a starý mládenec, inteligent-
ní, chladný a výkonný, byl stoupen-
cem tvrdé ruky a před prvními pomá-
jovými volbami se náležitě činil, aby 
vyšachoval všechny skupiny překáže-
jící sanačnímu režimu, nastolenému 
Piłsudským po převratu v roce 1926. 
Jednou z vysokých politických funkcí, 
jimiž byl v této éře pověřen, byl dozor 
nad sekcí pro národnosti při minister-
stvu vnitra. Tehdy se i blíže seznámil 
s ukrajinským problémem a bral jej se 
vší vážností. Jeho výrazným vstupem 
do dané problematiky byla parla-
mentní řeč, již pronesl po půlročním 
působení ve funkci ministra vnitra, 
v půli ledna 1932. Každá národnost-
ní menšina – řekl – má právo čekat 
od státu své povznesení, žádná si 
však nesmí nárokovat právo na vý-
lučný status a privilegia (jako by je 
někdo požadoval...). Stát na oplátku 
žádá od menšin loajalitu. Pieracki se 
nezdržoval diplomacií. Stav, v němž 
by se polská menšina ve „Východním 
Malopolsku“ cítila ohrožena, nemohl 
být tolerován a musela na něj reago-
vat státní moc. Jeho proslov byl i jinak 
napěchován káravým paternalismem 
a stavěl výlučně na rovnosti jednot-
livců jako občanů. Požadavky menšin 
jako kolektivních entit pouštěl ze zře-
tele. Byl to manifest státní asimilace 
v nejčistší formě. 

Tato, ale i další poznámky vyvolaly 
reakci z ukrajinských řad. Jak namítali 
ukrajinští politici, pacifikace předloň-
ského roku byla mstou na ukrajinské 
menšině, ač se Ukrajinci dbalí zákonů 
od pachatelů sabotáží distancovali. 
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Pieracki byl navíc v době pacifikace 
viceministrem vnitra a jako takový 
za počínání silových složek ve vzbou-
řeném kraji nesl odpovědnost. Mini-
strovým ukrajinským kritikům neu-
šlo, že se ve své řeči upínal výlučně 
k východní Haliči a opomenul zbylé 
regiony s převahou Ukrajinců. Neby-
lo těžké vyložit si to jako přetrvávající 
vládní tendenci „rozdělit a panovat“, 
tedy izolovat východní Halič. Postrá-
dali rovněž jakýkoli náznak úmyslu 
odškodnit oběti nevybíravých pacifi-
kačních razií. 

Pieracki byl stoupencem posíle-
ní centrálních orgánů vlády, což by 
mohlo v praxi brzdit zvůli místní sa-
mosprávy ovládané polskými národ-
ními demokraty (endeky). Jeho mi-
nisterské funkční období pod čtyřmi 
premiéry se však shodovalo s nejtěžší 
etapou velké hospodářské krize s ma-
sovými stávkami a napětím na všech 
stranách. Napjatá situace státních 
financí proto neumožňovala konce-
se širšího rozsahu, které by menšiny 
mohly ocenit. 

Skutečnost, že Pieracki byl autori-

tář, z něj na jednu stranu dělala ne-
přítele těch skupin, které vykazovaly 
v menšinové politice benevolentnější 
tendence – především tedy polských 
socialistů. Současně vedl tažení proti 
komunistům a ležel v žaludku kraj-
ní pravici. Několik měsíců před svou 
smrtí, patrně v reakci na antisemitské 
kravály polské mládeže, neohroženě 
odmítl rasismus a etnické násilí s tím, 
že se příčily „duchu dějin našeho ná-
roda“, čímž si získal náklonnost židov-
ské reprezentace. Do stejně nepřija-
telné množiny začlenil ale i protistát-
ně naladěné skupiny národnostních 
minorit. Z Pierackého iniciativy byl 
na jaře 1933 rozpuštěn Tábor Velké-
ho Polska a dva dny před svým sko-
nem se ministr přičinil o zapečetění 
tiskárny, kde vycházel tiskový orgán 
Národně radikálního tábora Sztafeta. 
Chystal se i na samotnou organizaci. 
Podobná neochvějnost není nutně 
v rozporu s tvrzením některých his-
toriků, že by se býval raději dohodl 
s polskými šovinisty a získal je pro sa-
naci, než by projevil porozumění pro 
extremisty ukrajinské. 

Mnoho autorů hledá analogii 
mezi jeho zavražděním a vraždou 
Tadeusze Hołówka – tedy muže, 
který zaplatil životem za to, že ohro-
žoval ukrajinské fanatiky svou sna-
hou o konsenzus. Zajcev upozorňuje 
na časový souběh atentátu s jejich 
plány zabít také volyňského vojvodu 
Józewského. Na tom dozajista něco 
je, avšak OUN neměla spadeno jen 
na hlasatele smíření. Ve stejném ob-
dobí měli zemřít také lidé jako Ga-
domski nebo Kossobudzki. Hołówko 
u ukrajinských centristů nevyvolával 
zdaleka takové rozpaky jako Józewski 
a především tvrdý Pieracki, kvůli ně-
muž měli problém uvěřit v čistotu 
úmyslů Piłsudského ekipy. Pieracki 
ve svých projevech příliš opakoval 
motiv loajality a dbalosti zákona 
jako podmínku jakýchkoli ústupků, 
ale zároveň neměřil všem menšinám 
stejně. Ukrajinci znamenali problém 
(zamlada s nimi válčil o Lvov a byl 
spoluzodpovědný za pacifikaci), zato 
polští Němci partnery, s jakými stálo 
za to vyjít. Ministr usiloval o odstra-
nění volyňského vojvody s nemenší 
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usilovností než Józewského pravicoví 
odpůrci a jeho pokus ztroskotal až 
na Piłsudského vetu. Když začal pro-
ces s Banderou a dalšími atentátníky, 
vysvětloval lvovský orgán polských 
„východních“ Němců Ostdeutsches 
Volksblatt pozadí kauzy právě oba-
vou ukrajinských teroristů, že Pieracki 
dosáhne polsko-ukrajinské dohody 
přes jejich hlavy. A s uspokojením 
uzavíral, že jejich záměr se zvrátil 
v pravý opak po nástupu Mariana 
Zyndram-Kościałkowského do minis-
terské funkce. Tehdy, v roce 1935, se 
konečně podařilo dosáhnout vysně-
né ugody s Ukrajinci. Trvala dva roky 
a skončila katastrofálním propadem 
vzájemné důvěry. 

Pieracki se skutečně ve dnech 3. až 
9. června 1934 pohyboval po východ-
ní Haliči, sešel se s Šeptyckým a další-
mi osobnostmi. Vedla jej k tomu prav-
děpodobně kalkulace, že ukrajinská 
iredenta se po tazích polské diplo-

macie ocitla bez podpory z Německa 
a jako taková byla nucena chovat se 
rozumně. Ministr chodil po Lvově ne-
nuceně a příznivý dojem z návštěvy 
jen posílil jeho víru v možnost trvalé-
ho příměří. Možná že podobná šance 
reálně existovala, ale tehdy Pieracké-
mu zbývalo už jen několik dní života. 
Atentát přitom bylo nutné plánovat 
dlouhodobě. 

Již za Pierackého pobytu ve Lvo-
vě kroužila městem zvěst, jako by 
host měl být už po smrti následkem 
bombového útoku na jakýsi most, 
po němž přejížděl. Lidová představi-
vost si ministra s největší pravděpo-
dobností spojila s několik dní starým 
neštěstím ve Stanislavově. Sama údaj-
ná „oběť“ nad tím pozvedla obočí 
a netajila se s tím, že obavy z atentátu 
pokládá za absurdní. Neuniklo jí však, 
že o atmosféře v kraji to leccos vy-
povídá. Noviny ostatně měly do po-
slední chvíle zakázáno o ministrově 
návštěvě z bezpečnostních důvodů 
referovat. Policie věděla, že se něco 

velkého chystá, ale neměla žádnou 
konkrétní představu. Krakovská razie 
den před činem, 14. června, odhalila 
laboratoř třaskavin v bytě nadaného 
chemika a zřejmě nejvíce duchem 
nadaného člena OUN Jaroslava Kar-
pynce. V síti uvázl i Bandera, Stecko 
a další, které „sebrali“ ve Lvově. 

Pro objasnění pozadí činu je důle-
žité zaměřit pozornost na signály, jež 
mu předcházely, protože jsou z poli-
tického hlediska výmluvné. Konkrétní 
varování, uvádějící Pierackého jméno 
v souvislosti s plánem ukrajinských 
nacionalistů, totiž obdržel 23. květ-
na polský vojenský atašé v Německu 
od říšského armádního zpravodajství. 
Byl to důkaz, že nacisté berou závazky 
vyplývající z nového partnerství ales-
poň protentokrát vážně. A také že věc 
měla hlubší kořeny, v nichž se sbíhaly 
vyšší zájmy přesahující hranice Polska. 

Dne 15. června o půl čtvrté od-
poledne postával před vyhlášeným 

společenským klubem ve varšavské 
ulici Foksal číslo 3 mladík, na němž 
něco „nehrálo“. Nutno říci, že Hry-
horij Macejko, vzápětí Pierackého 
vrah, padl svědkům události do oka 
až zpětně. Teprve tehdy se začali 
rozpomínat na postavu v klobouku, 
oděnou do dlouhého pláště, s rukou 
zanořenou v kapse a v druhé svírající 
jakýsi balík, která se toho dne na mís-
to opakovaně vracela a zase mizela. 
Když po půl čtvrté dorazil služebním 
vozem ministr Pieracki, aby v pod-
niku poobědval a setkal se s dalšími 
členy vládního tábora, kteří restaura-
ci rádi navštěvovali, dotyčný se na něj 
pověsil a následoval ho ke vchodu. 
V ministrově bezprostřední blízkosti 
ve vstupní hale začal s balíkem ner-
vózně manipulovat a tiskl jej rukou 
v jednom místě... Karpyncova bomba 
selhala, protože roznětku chránilo 
sklo příliš silné na to, aby bylo mož-
né je ve spěchu prorazit holou dlaní. 
Duchapřítomný Macejko však vytáhl 
z kapsy revolver a třikrát na ministro-

vu postavu jdoucí před ním vystřelil. 
Zkoprnělý portýr, který vše viděl, 
záhy přišel k sobě a zalarmoval oko-
lí. Střelec opouštějící vycházkovým 
krokem místo činu (měl si přitom 
pohvizdovat) se dal do běhu. Během 
několika sekund měl v patách hosty 
podniku, ministrova řidiče, který se 
za Macejkem pustil služebním vozem, 
náhodné kolemjdoucí i dva policisty. 
Také řidič japonské ambasády se po-
kusil uprchlíkovi zahradit cestu. Za-
strašil ho však výstřel, který z Macej-
kova revolveru vyšel během honičky 
ještě několikrát – a pokaždé se jím 
podařilo pronásledovatele zbrzdit. 
Současně stříleli po něm. Úprk davu 
za jedním člověkem připomínal výje-
vy z Chaplinových němých grotesek, 
ale ve skutečnosti po žádném činu 
OUN nenásledovala tak dramatická 
pouliční bitva. Macejko nakonec lov-
ce setřásl v místě, kde začínaly scho-
dy do ulice Okólnik. Napomohl tomu 
„náhodný kolemjdoucí“, který pro-
následovatele uvedl v omyl, když jim 
poradil opačný směr, než jakým se 
v těchto místech vrah vydal (šlo o čle-
na ounovské terénní „hlídky“). Jak se 
ukázalo, Macejko si v nárožním domě 
svlékl svůj dlouhý plášť, zanechal jej 
na schodech v nejvyšším patře a po-
klidně opustil budovu, aby se vmísil 
do davu. Mnohem dříve však ztratil 
klobouk a zejména balíček, v němž 
bylo záhy rozeznáno výbušné zaří-
zení. V kapse pláště se našly ukrajin-
ské bikolory a pohozenou bombu se 
podařilo ztotožnit se součástkami 
nalezenými v Karpyncově krakovské 
dílně. Ve čtvrt na šest Pieracki, který 
po prvních výstřelech již nenabyl vě-
domí, na následky průstřelu lebky ze-
mřel. Smrtelný byl ze tří vypálených 
projektilů jen jeden. Druhá kulka za-
vadila ministrovi o ušní boltec a třetí 
skončila zarytá v podlaze šatny.

Konspirační pozadí atentátu někte-
ří autoři vykládají dvojím způsobem. 
Teorie o jeho inscenaci polskými 
mocenskými kruhy je neudržitelná. 
Poláci, kteří s ní pracovali, chtěli pod-
trhnout prohnilost sanačního režimu, 
jenž necouvl ani před provokací, aby 
se dostal svým domácím rivalům 
na kobylku. Režim plukovníků bez-
pochyby prohnilý byl, ale zase ne 
tolik. Ukrajinci zase svoji teorii vlád-
ního spiknutí podpírají faktem, že 
se po činu v nápadně rychlém sledu 
rozrostl polský kárný systém o tábor 
v Bereze Kartuské. Svižnost, s jakou se 
k tomu přikročilo, nesporně vypoví-
dá o tom, že s razantním zákrokem si 
vláda musela pohrávat dlouho před-

V kánonu OUN je Pierackého jméno nesmazatelně 
zapsáno černým písmem. Byl prý hlavním 
strůjcem pacifikace, ač ounovci opomenuli 
tehdejšího ministra vnitra Składkowského, jemuž 
zavražděný služebně podléhal, samotného 
Piłsudského a samozřejmě mnohé další.
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tím. Vášně se střádaly delší čas, ale 
bezpříkladný čin OUN byl onou po-
bídkou k zákroku, na jehož konci bylo 
výrazné utužení represivní podstaty 
režimu. 

Klást si pochybovačné otázky je 
nevyhnutelné a právě tak je dobré 
pozastavit se nad spekulacemi, kte-
ré případ dodnes obestírají. Kde se 
náhle vzal takzvaný Senykův archiv, 
který od české policie získala během 
vyšetřování polská prokuratura jako 
materiál zázračné účinnosti, aby měla 
náhle na stole usvědčující materiál 
proti OUN? A především – kam se 
pak tento archiv poděl? Proč se vrah 
Hryhorij Macejko vytratil ze života 
organizace a dožil jako alkoholem 
zlomený člověk v Argentině, aniž by 
byl povolán k další činnosti nebo jevil 
snahu o návrat? A v neposlední řadě 
– proč se vláda k otázce Pierackého 
osobní bezpečnosti chovala i přes jas-
né náznaky hrozby tak bezstarostně? 

Na některé položené otázky existu-
jí aspoň zčásti uspokojivé odpovědi, 
u nichž se ještě zastavíme, a žádná 
z těch podstatných nevede k jistotě 
tak průkazné, abychom přijali „re-
vizionistický“ výklad poukazující 
na jiného scenáristu vraždy, než byla 
OUN. Ta své autorství ke všemu nikdy 
nepopírala. Když vypustíme teorie 
ukazující prstem na ministrovy ne-
přátele v lůně sanace, máme ještě co 
činit s dohady o zahraničních souvis-
lostech případu. Jde jmenovitě o hy-
potetickou roli Hitlerových odpůrců 
v Německu. Jestliže pakt o neútočení 
s Polskem byl důležitou devizou na-
cistů, kteří teprve konsolidovali své 
panství, pak odpor k novým nacistic-
kým pořádkům vycházel v Německu 
ze strany konzervativních sil, vlivných 
v armádě a Abwehru. Pro ně zname-
nalo narovnání s historickým pol-
ským nepřítelem (a spojencem nená-
viděné Francie) rozchod s výmarskou 
protipolskou politikou. Zmařit tyto 
líbánky dostatečně skandálním způ-
sobem bylo silným lákadlem a ukra-
jinští separatisté se k tomu znamenitě 
hodili. 

Tolik ke konstelaci, která by mohla 
opravňovat k úvaze, že za atentátem 
byla německá armádní ruka, jak tvrdí 
v jedné studii historik Oleksandr Ku-
čeruk. Goebbelsova návštěva měla 
poskytovat této krvavé intrice dobré 
načasování, avšak tento motiv Kuče-
ruka svádí k příliš smělé konstrukci. 
Podle ní osnovatelé z Reichswehru 
zamýšleli bombovým útokem zlik-
vidovat samotného Goebbelse (sic) 
a použít k tomu Ukrajince, kteří by 

jednali v domnění, že terčem má 
být pouze polský ministr vnitra. Ce-
remonie kladení věnců, jíž by se Pie-
racki účastnil po Goebbelsově boku 
během jeho polooficiální návštěvy 
Varšavy, by se k tomu výtečně hodila. 
Kučeruk argumentuje Konovalcovým 
odporem k riskantním teroristickým 
postupům na berlínské schůzi OUN. 
Budí dojem, že se plukovníkův názor 
v Berlíně oproti Domácí exekutivě 
prosadil a byl dostatečnou zábranou 
proti bombastickým vraždám stát-
ních hodnostářů. Pomáhá si i tajným 
dokumentem německých zpravodaj-
ců, který plán zabít Goebbelse časo-
vanou náloží doslova „v přímém pře-
nosu“, vypracovaný armádní opozicí, 
skutečně potvrzuje. Věrohodnost do-
tyčného materiálu byla nicméně vždy 
předmětem pochybností. 

Pokud bojovníci OUN měli poslou-
žit jako nevědomí vykonavatelé toho-
to velkého záměru, pak plán jemně 
řečeno nevyšel. Ounovci nezabili pro-
minentního nacistu, nýbrž polského 

politika, který Němce v nejmenším 
nezajímal a jehož smrt nemohla sbli-
žování obou zemí ohrozit. Místo toho 
na sebe strhli hněv celého polského 
státního aparátu, jenž rozmetal jejich 
síť a nadlouho ji ochromil. Když ale ze 
syžetu „Reichswehr a odpor ke sbli-
žování s Polskem“ vypustíme možná 
příliš fantaskní úvahu o Goebbelsovi 
jako vlastním cíli útoku, zůstává tu 
stále teorie o německých důstojní-
cích jako osnovatelích činu, jehož 
obětí měl skutečně být pouze samot-
ný Pieracki. Hlavní motiv by zůstával 
nezměněn – znesvářit obě země, ten-
tokrát psychologickým tahem: Jakmi-
le by se ukázalo, že ministra zavraždili 
Ukrajinci, padl by na Německo, jež 
bylo vůči OUN dosud shovívavé, stín 
a Hitlera by to dokonale kompromi-
tovalo. Tím by byl konec nevítaným 
líbánkám. I zde měla hrát postava 
nacistického propagandisty roli, byť 
tentokrát spíše „okrasnou“: V zájmu 
náležitého efektu měl Pieracki za-
hynout prakticky Goebbelsovi před 

FOTO: WWW.WIKIMEDIA.ORG
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očima – tj. během jeho pobytu v Pol-
sku. Ačkoli, jak víme, Konovalec v létě 
1933 dospěl k odsudku riskantních te-
roristických vystoupení, mohli Hitle-
rovi oponenti v armádě vsadit na Rika 
Jarého. Ten se měl vymknout Kono-
valcově kontrole a jednat na vlastní 
pěst s Domácí exekutivou, již nebylo 
nutné k žádnému prudkému kroku 
přemlouvat. 

Ani s takovou verzí nelze praco-
vat, aniž bychom poskytli hlas po-
chybující straně. Prokurátor Żeleński 
ve své pozdní rekapitulaci případu 
zpochybnil celou konstrukci o souvis-
losti činu s vnitroněmeckým zápasem 

logickou námitkou, že o Pieracké-
ho odstranění („adeptem“ na smrt 
byl i někdejší ministr školství Janusz 
Jedrzejewicz) OUN rozhodla už před 
oteplením mezi oběma státy. Podle 
něj se nápad zrodil na pražské letní 
konferenci 1932 a potvrzen byl v prů-
běhu setkání v Berlíně na jaře a v čas-
ném létě 1933. Żeleński přesvědčivě 
vyvrací domněnku o Jarého vzpouře 
poukazem na věhlasný pramen, jímž 
je za války sepsaná tzv. Bílá kniha – 
svérázný obžalovací spis melnykov-
ského vedení tepající rozkolníky seši-
kované za Banderou. Tiskovina vzešlá 
z rozpadu OUN na dvě organizace 
ve víru změn po zániku Polska Jarého 
nešetří, přesto se tam o jeho údajné 
zákulisní úloze se zřetelem k atentátu 
nepíše. Co z toho vyplývá? Nekompli-
kovaný závěr, že nejslavnější skutek 
meziválečné OUN byl spáchán na po-
pud zahraničního vedení, se souhla-
sem Konovalce a v plném souladu 
s Krajem. 

Żeleńského verze, vypouštějící ze 
spiknutí německý podíl, nás vede 
k přehlednějšímu uchopení onoho 

qui bono s ohledem na zájmy samot-
né OUN. Nemusíme pak chodit tak 
daleko od táhlého sporu PUN s Do-
movem. Jak bylo Banderovými věr-
nými vyhodnoceno náhlé vzplanutí 
dobré vůle mezi nacisty a Poláky? 
Dozajista jako trpký nezdar. A pokud 
Konovalec opravdu poslušně akcep-
toval nové mezinárodní klima a chtěl 
se držet zpátky, pak to Banderův Kraj 
musel odsoudit jako nemoc váhavců 
a reagovat na ni činem. A pakliže mís-
to toho jednal Konovalcův PUN Něm-
cům navzdory ve shodě s Domovem 
(tolik Żeleński), cítil asi podobně jako 
mladí v Haliči, že OUN musí neblahé 

mezinárodní pozici čelit energickou 
akcí. Tak jako tak k ničemu z toho ne-
bylo žádné německé intriky zapotře-
bí. Snáze si pak poradíme s faktem, 
že právě říšská armádní místa Poláky 
na hrozbu útoku upozornila. Reich-
swehr se zkrátka přizpůsobil Hitlero-
vým požadavkům a varšavský zločin 
mu byl proti mysli. 

Co do volby cíle útoku zůstává-
me na rozpacích. V kánonu OUN je 
Pierackého jméno nesmazatelně 
zapsáno černým písmem. Byl prý 
hlavním strůjcem pacifikace, ač ou-
novci opomenuli tehdejšího ministra 
vnitra Składkowského, jemuž zavraž-
děný služebně podléhal, samotného 
Piłsudského a samozřejmě mnohé 
další. Když do společenského klubu 
na Foksalu proudila jedna vládní ve-
ličina za druhou, Macejko se nene-
chal strhnout pokušením zaútočit 
na „větší rybu“, ačkoli před Pierac-
kým tam vešel  během dne i premiér 
Kozłowski. Evidentně se zde propo-
jovala nenávist k muži tvrdé ruky, 
možnému nástupci Piłsudského, 
a současně tomu, kdo zlomyslně těžil 

z nové mezinárodní situace působící 
Ukrajincům zoufalství. Výhodnou po-
zici Polska chtěl Pieracki využít, aby 
podtrhl vážnost své natažené ruky, 
ovšem na konci ruky nataženou dlaň 
střídala sevřená pěst. 

Všechny vyjmenované motivy pro-
tiřečí představě o cizích režisérech 
a postačují k tomu, abychom ji nadále 
pokládali za čistě hypotetickou. Dost 
možná se „krajovyci“ snažili o totéž, 
co historici pracující s německou sto-
pou připisují Hitlerovým oponentům 
v Říši: nabourat sbližování Varšavy 
s Berlínem co nejskandálnějším způ-
sobem a ještě uvést znovu do varu 
ukrajinskou veřejnost, podléhající 
po nedávných změnách malomy-
slnosti. Slova ilegálního časopisu 
Ukrajinskyj Nacionalist z května 1934 
o morální kapitulaci legalistů násled-
kem zkrušujících změn v zahraničí 
a s ní kontrastující nezlomností mili-
tantní avantgardy národa jsou tu vý-
mluvná. Samozřejmě, že cílem bylo 
rozvrátit možnost ugody a stoupenci 
revolučního boje chtěli pozornost 
strhnout opět na sebe, což by jim 
umožnilo představit se jako jediná 
síla jdoucí bez okolků k cíli. Pokud se 
ale přece jen v jejich pohnutkách pro-
sadila i obava, že by se Pierackému 
jeho smírný plán mohl podařit, hravě 
ji zastínila zlost na předního „policaj-
ta“ země. 

Na to, jak výstřely na Foksalu zasáh-
ly do dějin hnutí, přijde řada ve spo-
jitosti s velkým procesem s Domácí 
exekutivou. Vypořádat se s dopadem, 
jaký měl čin na polsko-německou 
spolupráci, bude to nejsnazší. Může-
me rovnou napsat, že jí v nejmenším 
neotřásl. Goebbels Ukrajincům ostře 
vyspílal a dostal se tím do trvalého 
střetu s Rosenbergem. Říše dostala 
v řádu dní příležitost přesvědčit Po-
láky, že své závazky myslí vážně. Řeč 
je o extradici Mykoly Lebedě, který 
hledal v Německu útočiště před roz-
sáhlou razií, kterou atentát spustil. 
Předcházel jí postřeh polského roz-
vědčíka v Gdaňsku sledujícího zdejší 
ukrajinský pohyb. Macejko zdárně 
unikal, policie se však velkou rychlos-
tí posouvala vpřed a dotyčný polský 
pozorovatel zachytil, že místní spojce 
OUN dělá společnost cizinec, který se 
ve městě dobře neorientuje, působí 
unaveně a rezignovaně a za účasti 
neznámé ženy se nechal doprovodit 
na loď Preussen plující do německé-
ho Svinoústí (Swinemünde). Podezře-
lou okolnost ihned hlásil do Varšavy, 
která vyrozuměla německé orgány, 
aby v přístavu podezřelého zadrže-

Vypořádat se s dopadem, jaký měl čin na polsko-
německou spolupráci, bude to nejsnazší. Můžeme 
rovnou napsat, že jí v nejmenším neotřásl. 
Goebbels Ukrajincům ostře vyspílal a dostal se tím 
do trvalého střetu s Rosenbergem. Říše dostala 
v řádu dní příležitost přesvědčit Poláky, že své 
závazky myslí vážně. Řeč je o extradici Mykoly 
Lebedě, který hledal v Německu útočiště před 
rozsáhlou razií, kterou atentát spustil.
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ly. To se také stalo – za přítomnosti 
polského konzula, jenž pasažéra vy-
slechl a zaznamenal vážné nesrovna-
losti v jeho dokladech vystavených 
na jméno Jevhen Skyba. Lebeď alias 
„Skyba“ podle všeho roli neochvěj-
ného revolucionáře s železnými ner-
vy nezvládl. Jevil známky značného 
rozrušení, a ačkoli u něj našli klobouk 
s podšívkou varšavské firmy, kde byl 
zakoupen, tvrdil, že v hlavním městě 
nikdy nebyl. 

O povaze spolupráce obou států 
Lebeďovo zatčení a vydání leccos vy-
povídá. Německé orgány už v přísta-
vu nemohly než dělat trapnou stafáž 
polskému konzulovi, který vyslýchal 
a sám psal protokol. Velvyslanec 
v Berlíně Józef Lipski ve vzpomínce 
zachytil okolnosti Lebeďova zadržení 
poněkud odlišně (německá policie si 
prý pro něj připlula přímo na parník 
na motorových člunech), jinak ov-
šem zprávu vypracovanou varšav-
skou prokuraturou významně doplnil 
o pozadí vyjednávání obou stran. 
Jakmile dostal jako velvyslanec avízo, 
že osoba zřejmě zapletená do aten-
tátu je na palubě Preussen, obrátil 
se přímo na gestapo a neopomněl 
ve svých memoárech zdůraznit, že 
záměrně obešel německé minister-
stvo zahraničí, aby se věc dostala ne-
prodleně ke špičkám NSDAP. Úředník 
gestapa na telefonu byl prý úslužný, 
ale zlatým hřebem byla vstřícnost sa-
motného Heinricha Himmlera, který 
se spojil s Vůdcem a obratem sdělil 
Lipskému jeho příznivé stanovisko 
k vydání. Himmler příznivé vyrozu-
mění doprovodil sladkou úklonou, 
když navrhl trvalou spolupráci bez-
pečnostních složek obou zemí. 

Věc nabyla mimořádné naléhavos-
ti, a proto neudiví, že Lipskému po-
volily nervy, jakmile dosud bezvadně 
plynoucí den zkalila zpráva o nena-
dálých „komplikacích“. Zdůvodnění, 
proč Němci s vydáním Lebedě otálejí, 
názorně ukázalo vnitroněmecké roz-
ložení sil. Do věci se prý vložily říš-
ské ministerstvo zahraničí a armáda. 
Nečekané průtahy byly zdůvodněny 
tím, že Lebeď je v Německu namočen 
do další ilegální činnosti, která zajímá 
tamní vyšetřovatele, a mimo to gesta-
po nemá pravomoc vydat druhé zemi 
někoho, kdo pracuje pro jiný říšský re-
sort, tj. Reichswehr. Těžko představi-
telná je dnes scéna, v níž se rozezlený 
polský velvyslanec telefonicky domá-
há hovoru s Himmlerem a ten se před 
ním nechává zapírat. Přesně taková 
situace však podle Lipského nastala. 
Lipski dal najevo, že odklad extradice 

se fakticky rovná jejímu zrušení, pro-
tože Němci budou moci věc odkládat 
na neurčito, a uchýlil se k pohrůžkám, 
že slibně započaté oteplení v nových 
vztazích může vzít zasvé. Následo-
val omluvný telefonát od Göringa 
a Himmlerovo zdůvodnění, že extra-
dici blokovaly „staré kádry“ v armádě; 
ty se však od Lebedě po velvyslanco-
vě urgenci distancovaly.

Ještě večer téhož dne, co byl zadr-
žen, 23. června, putoval Lebeď s pou-
ty na rukou letecky do Varšavy. Jeho 
poválečná vzpomínka před americ-
kými úřady obsahuje zajímavý detail. 
Po svém zatčení v přístavu byl převe-
zen do Berlína, kde mu gestapo na-
bídlo, že se může předtím, než budou 
jeho zavazadla předána Polákům, 
zbavit všech kompromitujících polo-
žek. Údajně to odmítl s tím, že k taj-
nůstkářství není důvod. Poláci však 
disponovali navýsost „zajímavými“ 
materiály, které u něj našli. Zní to bi-
zarně, ale jediným vysvětlením může 
být, že tímto líčením před Američany 
hodlal podtrhnout svou nevinu, po-
kud šlo o dvacet let starý čin. Kromě 
toho je možné, že tajil jednu trapnou 
skutečnost vylíčenou Żeleńským (ten 
ovšem jeho zatčení nebyl přítomen): 
Polský konzul se mu ve Svinoústí ne-
představil, a Lebeď v domnění, že je 
mezi svými, propadl bezstarostné 
výřečnosti. 

Odvracející se štěstěnu pocítil 
na vlastní kůži i Jaryj. Toho zatklo 
gestapo a zabavilo mu rozsáhlý ar-
chiv cenných písemností vztahují-
cích se ke stranickým záležitostem. 
Od této chvíle se Jarého jméno sta-
lo součástí spekulací, které začaly 
obestírat záhadu dokumentů uko-
řistěných polskými žalobci a účinně 
využitých proti OUN ve varšavském 
procesu. 

Pro Poláky to byla vyhraná bitva, 
ale ne válka, protože usilovali o pro-
hloubení spolupráce policejních slo-
žek proti OUN přesně tak, jak to na-
vrhl Himmler. Do nadějného vývoje 
zasáhly německé události známé jako 
Noc dlouhých nožů. Tehdy z mocen-
ského boje s Röhmovými SA vyšly 
vítězně Himmlerovy SS a armáda. 
Posílení Reichswehru opět zahradilo 
cestu efektivní zpravodajské spolu-
práci s Varšavou, v níž by gestapo 
a některé „nové kádry“ rády pokro-
čily. V houstnoucí atmosféře několik 
dní před krvavou řeží nabývala armá-
da již na váze, a proto se mohla načas, 
byť bezúspěšně, postavit do cesty Le-
beďovu vydání. Německo ale nemělo 
na vybranou, jelikož Poláci dispono-

vali bezpečným důkazem, že mu k fa-
lešným papírům pomáhal v Gdaňsku 
německý konzulát, a atentát taktak 
že nezastihl Goebbelse ještě v Pol-
sku. Historik Marian Wojciechowski 
na tom mimochodem postavil své 
přesvědčení o německo-ukrajinském 
komplotu v kauze Pieracki. Když se 
Lebeď pokoušel řadu let po válce 
přesvědčit americké imigrační úřady 
o své bezúhonnosti, lhal ovšem, jako 
když tiskne. Na otázku „Popište dopo-
drobna svou roli v plánování atentátu 
[na Pierackého]“ odpověděl: „Žádná 
nebyla.“ Lebeď byl přitom jedním 
z hlavních organizátorů akce, v níž 
mu jako několikrát předtím připadla 
výzvědná úloha. Měl tak odčinit de-
bakl v Horodku. S prací začal od pod-
zimu 1933, v návaznosti na červnová 
berlínská ujednání, a od těchto mě-
síců pendloval mezi Prahou, Varša-
vou a Berlínem, kam si zřejmě jezdil 
k Jarému pro instrukce. Nejspíše 
stihl kolem Nového roku navštívit 
italský výcvikový tábor ustašovců, 
čímž spiknutí nabylo potenciálně 
mezinárodního rozměru. Čtyři měsí-
ce po Pierackém zahynul v Marseille 
rukou makedonského atentátníka 
ve službách Ustaši jugoslávský král 
Alexandr I. a francouzský ministr za-
hraničí Louis Barthou. Oba akty byly 
později dávány do souvislosti. Na zá-
kladě dlouhodobého pozorování 
Karpyncovy laboratoře krakovskými 
vyšetřovateli byl „Skyba“ bezpeč-
ně identifikován jako osoba, která 
dva týdny před vraždou Pierackého 
pobývala v Karpyncově příbytku. 
Ke všemu byl ztotožněn jako člověk 
hledaný pro podezření ze spoluúčasti 
na horodeckém přepadení. Konspi-
račním teoriím nahrává i to, že policie 
přistoupila k zatýkání až pět minut 
před dvanáctou, kdy už měl Macejko 
zhotovenou bombu u sebe. Odpo-
vědí snad může být právě nutnost 
shromáždit bez ukvapení všechny 
potřebné poznatky. Termín atentátu 
nebyl předem dán a policejní razie jej 
jen uspíšila.
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„Kauza právníků“ 
První kapitola boje o ukrajinskou 
nezávislost v poválečném období se 
otevřela roku 1958 v západoukrajin-
ském Lvově. Hlavní město Haliče se 
za druhé světové války stalo základ-
nou osvobozeneckého hnutí OUN 
a UPA, které dodnes mezi historiky 
i politiky budí vášně. V 50. letech 
na západě země stále přežíval vlas-
tenecký étos a konspirativní skupiny 
ukrajinských povstalců pokračovaly 
ve svých aktivitách. Bylo ale již cel-
kem jasné, že tento způsob rezistence 
nedosáhne hmatatelných výsledků.

Do tohoto prostředí se přestěho-
val čerstvý absolvent právnických 
studií na Moskevské univerzitě Levko 
Lukjanenko a pustil se do stranických 
aktivit. Rodák z města Černihova, 
Lukjanenko rozhodně nepatřil mezi 
příznivce komunistické strany. Spíš 
naopak – od dětství mu rodiče vy-
světlovali vykořisťovatelskou podsta-
tu politiky Kremlu vůči Ukrajině, mlu-
vili o událostech umělého hladomoru 
ve 30. letech a obecně o podřadném 
a koloniálním postavení Ukrajiny. 
Mladý právník o sovětském zřízení 
iluze určitě neměl, vnímal však stra-
nu jako nástroj k činu a jakožto pře-
svědčený nacionalista se svými činy 
neotálel.

Na konci 50. let Levko Lukjanenko 
spolu s několika dalšími aktivisty za-

ložil první spolek, který měl v sovět-
ské Ukrajině fungovat jako politická 
strana. Ukrajinský dělnicko-rolnický 
spolek měl vypracovaný program, 
který na základě tezí marxismu-le-
ninismu podporoval ukrajinskou 
suverenitu a nezávislost. Právě důraz 
na ústavu a legitimitu organizace byl 
pro Lukjanenka jakožto právníka stě-
žejním. Sovětská vláda však zastávala 
jiný názor. Nehledě na to, že Ukra-
jina již prožívala relativní uvolnění 
za Chruščovova tání, jakékoli projevy 
nacionalismu a nepatřičných poli-
tických aktivit byly přísně trestány. 
Všichni spoluzakladatelé spolku byli 
zatčeni již po několika organizačních 
schůzkách. 

Tajný a velice rychlý soudní proces 
proběhl ve Lvově v roce 1961. Čty-
ři lidé dostali vysoké tresty odnětí 
svobody (až do patnácti let), Levko 
Lukjanenko jako hlavní aktér spolku 
byl odsouzen k nejvyššímu trestu.

Po dvou měsících, které mladý 
právník strávil v „cele smrti“ čekáním 
na popravu, soud vynesl jiný rozsu-
dek: Lukjanenko měl strávit ve vězení 
„pouze“ 15 let. Na svobodu se dostal 
až v roce 1976.

Nezažil tedy vznik kulturního hnutí 
šedesátníků, kteří se v době Chruščo-
vova tání na začátku 60. let výrazně 
zapojili do aktivit namířených proti 
rusifikaci Ukrajiny a prosazovali ná-

rodní kulturu a jazyk. Nezažil ani ob-
dobí po roce 1965, kdy se část z nich 
začala intenzivně věnovat lidsko-
právním otázkám v souvislosti s ná-
stupem L. Brežněva k moci a novou 
vlnou perzekucí a zatýkání ukrajinské 
inteligence. I pražské jaro, které bylo 
pro ukrajinskou inteligenci obrov-
skou inspirací, a následnou srpnovou 
invazi pozoroval L. Lukjanenko z vě-
zení. Po další vlně represí na začát-
ku 70. let se zdálo, že opoziční hnutí 
na Ukrajině se podařilo potlačit. Vět-
šina nespokojených se nacházela buď 
ve vězení anebo v psychiatrických 
léčebnách.

Oživení přišlo po podepsání finál-
ního aktu konference v Helsinkách 1. 
srpna 1975. Sovětský svaz se oficiálně 
zavázal hájit lidská práva, sovětská 
politická elita to však nijak vážně ne-
myslela. Jinak to ale vnímali lidsko-
právní aktivisté napříč socialistickým 
táborem. Helsinské skupiny vznikaly 
napříč východní Evropou: ty první 
byly založeny v Moskvě a na Ukrajině, 
následovaly i další republiky. Tento 
proces se rozšiřoval i za hranice SSSR: 
v Polsku vznikl ROPCiO a v Českoslo-
vensku skupina kolem Václava Havla 
sepsala Chartu 77.

Levko Lukjanenko se právě dostal 
z vězení, ale brzy se tam měl vrátit. 
Po patnácti letech v lágru se rovnou 
zapojil do založení Ukrajinské hel-

Ukrajinská revoluce 
aneb příběh disidenta
RADKO MOKRYK

„Nejvyšší sovět byl obklopen davem tisíců lidí, naštvaných lidí. 
Naštvaných na komunisty, na všechny. Prostě se tam shromáždili. Mysleli 
si, že i já jsem komunista, protože jsem byl v obleku. Nějaká žena mě 
tahala za sako a křičela ´Hanba!´. Pro ně jsem byl jedním z viníků jejich 
utrpení.“ Tak vzpomínal na začátek dne 24. srpna 1991 v Kyjevě generální 
konzul USA v sovětské Ukrajině John Stepanchuk. V těchto dnech 
to na Ukrajině opravdu vřelo. Společnost probuzená Gorbačovovou 
perestrojkou a následně vyděšená pokusem o převrat žádala po vládě 
radikální činy. Tak začínal den, který se pro Ukrajinu stal historickým. 
Cesta k tomuto okamžiku ale trvala několik desítek let a propojila desítky 
a stovky lidských osudů.
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sinské skupiny. Ukrajinští lidskopráv-
ní aktivisté se netajili tím, že jim jde 
kromě práv člověka rovněž o prá-
va národa: memoranda a otevřené 
dopisy UHS se hemžily narážkami 
na koloniální status Ukrajiny uvnitř 
SSSR. Reakce byla rychlá. Stejně jako 
v Československu šli do vězení Václav 
Havel, Petr Uhl, Václav Malý a další 
(tzv. „pražská desítka“ spoluzaklada-
telů Výboru na obranu nespravedlivě 
stíhaných), tak i ukrajinští aktivisté 
putovali do lágrů. Levko Lukjanenko 
jakožto „zvláště nebezpečný recidivi-
sta“ dostal deset let vězení a pět let 
vyhnanství.

Problém však spočíval v tom, že 
pobyty ve vězení ve své většině měly 
opačný účinek, než by vládnoucí re-
žim očekával. Političtí vězňové se tam 
navzájem poznávali, zakládali nejrůz-
nější skupiny a iniciativy pro lidská 
práva. Důležitým prvkem zůstávali 
i dříve odsouzení členové osvoboze-
neckého boje za druhé světové vál-
ky, kteří se právě v lágrech dostávali 
do kontaktu s politickými „nováčky“. 
V tomto prostředí byli umírněnější 
aktivisté ovlivňováni vlasteneckými 
až nacionalistickými proudy. Para-
doxně, sovětská vězení a lágry se sta-
ly jakousi „univerzitou vlastenectví“, 
jejíž absolventi v plné síle nastoupili 
na politickou scénu po nástupu Mi-
chaila Gorbačova do čela SSSR. 

Perestrojka
Sovětský svaz za Michaila Gorbačova 
se stal dějištěm velkých společen-
ských i politických proměn. Vyhlá-
šený program perestrojky a glasnos-
ti, postupná politická liberalizace 
i vznik, byť omezené, ale zcela legální 
politické plurality, to vše se výrazně 
promítalo do celkových  poměrů. 
Ukrajinská společnost se ale pro-
bouzela pozvolna: ne náhodou mezi 
ukrajinskou inteligencí koloval po-
chmurný žert, že „když v Moskvě stří-
hají nehty, v Kyjevě uřezávají prsty“. 
Ukrajinské demokratické hnutí bylo 
zatlačeno do lágrů, společnost zůstá-
vala vystrašená a lhostejná. Jevhen 
Sversťuk, jeden z prominentních 
ukrajinských disidentů, který si právě 
odpykal sedm let ve vězení a pět let 
ve vyhnanství, vzpomínal, že Kyjev 
byl v polovině 80. let „hluchoněmý 
a sražený na kolena“. Postupně se 
ale vraceli z věznic ukrajinští intelek-
tuálové a zakládali první pololegální 
organizace, přičemž se prozatím za-
měřovali na osvětovou činnost.

Postupné probuzení společnos-
ti, návrat disidentů a Gorbačovovo 

MYCHAJLO HORYŇ, LEVKO LUKJANENKO A VJAČESLAV ČORNOVIL
ARCHÍV MUZEA DISIDENTSKÉHO HNUTÍ ŠEDESÁTÝCH LET 

ESTONSKÝ POLITICKÝ VĚZEŇ MART NIKLUS A LEVKO LUKJANENKO
ARCHÍV MUZEA DISIDENTSKÉHO HNUTÍ ŠEDESÁTÝCH LET

Oživení přišlo po podepsání finálního aktu 
konference v Helsinkách 1. srpna 1975. Sovětský 
svaz se oficiálně zavázal hájit lidská práva, 
sovětská politická elita to však nijak vážně 
nemyslela. Jinak to ale vnímali lidskoprávní 
aktivisté napříč socialistickým táborem. Helsinské 
skupiny vznikaly napříč východní Evropou: ty 
první byly založeny v Moskvě a na Ukrajině, 
následovaly i další republiky.
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reformní hnutí, to vše nepochybně 
napomáhalo demokratizaci společ-
nosti. Ukrajina měla ale v porovnání 
s dalšími republikami Sovětského 
svazu i jeden zvláštní rys: 26. dubna 
1986 explodoval jeden z reaktorů 
na Černobylské jaderné elektrárně. 
Tato katastrofa měla kromě strašlivé-
ho dopadu na životy a zdraví obyva-
tel Ukrajiny nakonec i rozsáhlé poli-
tické důsledky.

Černobyl nejenom že vyvolal roz-
hořčení a rozčílení ve společnosti, 
ale naladil proti Gorbačovovi místní 
komunistické elity.  Problém spočí-
val v tom, že elektrárna byla fakticky 
řízená z Moskvy, naopak likvidace 
následků katastrofy a evakuace lidí 
se stala problémem pro místní ukra-
jinské komunistické špičky. Moskva 
rovněž naléhala na provedení řádné 
prvomájové demonstrace nehle-
dě na obrovskou hrozbu pro zdraví 
obyvatelstva. V Kyjevě se tradova-
lo, že Gorbačov jednoduše donutil 
Volodymyra Ščerbyckého (prvního 
tajemníka ÚV Komunistické strany 
Ukrajiny) prvomájový průvod uspo-
řádat. Gorbačov rovněž podporoval 
demokratizaci, což se starším kádrům 
ve straně nemohlo líbit. K tomu vše-
mu se ústřední postavou komunis-
tické strany na Ukrajině stal Leonid 
Kravčuk, houževnatý a chytrý politik, 
který kvůli neustálému manévrová-
ní nemohl být pro kremelské vedení 
považován za spolehlivého partnera. 
Sílícím faktorem se ale stávala občan-
ská společnost a politická opoziční 
hnutí, v nichž první housle hráli ně-
kdejší političtí vězňové.

Zatímco Levko Lukjanenko si 
i za perestrojky stále odbýval svůj 
trest vyhnanství na Sibiři (na Ukraji-
nu se vrátil až na začátku roku 1989), 
do popředí se dostal další dlouhodo-
bý vězeň svědomí Vjačeslav Čornovil. 
Právě dvojice Lukjanenko a Čornovil 
se stane hnací silou radikálních poli-
tických změn v roce 1991. 

Demonstrace a čím dál vyšší účast 
Ukrajinců v občanských hnutích 
na přelomu 80.  a 90.  let se pomalu 
stávaly běžnou záležitostí. Na kon-
ci listopadu 1989 byly na Bajkovův 
hřbitov v Kyjevě převezeny ostatky 
ukrajinských disidentů Vasyla Stuse, 
Oleksy Tychého a Jurije Lytvyna, kteří 
za různých a dodnes nevyjasněných 
okolností zemřeli ve druhé polovině 
80. let v sibiřských lágrech. Pohřeb 
se proměnil v obří manifestaci. Podle 
slov jednoho z předních politických 
aktivistů tehdejšího období, Olese 
Ševčenka, si právě tehdy policie po-

V březnu 1990 se v sovětské Ukrajině poprvé 
konaly napůl svobodné volby, které ukázaly, jak si 
sovětské zřízení skutečně stojí. Celkem 111 míst 
v parlamentu získali opoziční kandidáti, jejichž 
základnou byl UHS anebo Lidové hnutí. Mezi 
poslanci se ocitli někdejší disidenti, šedesátníci 
i političtí vězni jako Levko Lukjanenko, Vjačeslav 
Čornovil, Les Taňuk, Ivan Drač a celá řada dalších. 
Již 16. července 1990 tento parlament odhlasoval 
Deklaraci o státní suverenitě Ukrajiny.

FOTO: VJAČESLAV RAJEVSKYJ
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prvé uvědomila, že s takovým davem 
již nic nezmůže. V srpnu 1990 pro-
běhly rozsáhlé slavnosti k 500. výročí 
ukrajinského kozáckého hnutí, které 
se konaly v Dněpropetrovské oblasti. 
Již v září roku 1989 se v Černovicích 
konal velkolepý kulturní festival Čer-
vona Ruta, který se nesl ve výrazné 
vlastenecké atmosféře a na místním 
stadionu zazněla píseň „Ještě ne-
zemřela Ukrajina“ (Ще не вмерла 
Україна), která se již za pár let stane 
hymnou nezávislého ukrajinského 
státu. Vznikaly i osvětové a napůl po-
litické organizace Ukrajinský kulturo-
logický klub v Kyjevě anebo Společ-
nost Lva v západoukrajinském Lvově 
založená již v roce 1987. V roce 1990 
v centru Kyjeva proběhla hromadná 
hladovka studentů a aktivistů s po-
litickými požadavky – tzv. „revoluce 
na žule“. Disent zůstával tou hnací si-
lou, která nasměrovala společenskou 
aktivitu do politické roviny.

Dne 7. července 1988 se ve Lvo-
vě konala rozsáhlá demonstrace 
(za účasti 40 až 50 tisíc lidí), na které 
V. Čornovil přečetl Deklaraci princi-
pů Ukrajinského helsinského spolku 
a vyhlásil založení nové organizace. 
Organizace se otevřeně hlásila k od-
kazu generace šedesátníků a Ukrajin-
ské helsinské skupiny ze 70. let. Hla-
vou spolku byl v nepřítomnosti zvo-

len opět L. Lukjanenko, který si stále 
odpykával trest ve vyhnanství. Dekla-
race principů UHS byla vypracována 
tak, aby oslovila co nejširší okruh lidí, 
myšlenka státní nezávislosti v dekla-
raci nebyla přímo zmíněna, i když 
značná část spolku v čele se samot-
ným L. Lukjanenkem viděla v nezávis-
losti Ukrajiny hlavní cíl činnosti UHS. 
Stanovy spolku poukazovaly na celou 
řadu otázek vnímaných tehdejší spo-
lečností jako závažných: uznání ukra-
jinské státnosti jako součásti federace 
nebo konfederace s Ruskem, ústavní 
článek o státním občanství Ukrajiny, 
uznání ukrajinštiny jako státního ja-
zyka, předání faktické vlády v repub-
lice do rukou rad národních poslanců, 
zvýšení životní úrovně, redukce byro-
kratického aparátu, zastavení budo-
vání nových atomových reaktorů atd.  
UHS se prezentoval jako konzervativ-
ní až nacionalistická organizace.

Neméně důležitým krokem bylo 
založení Lidového hnutí Ukrajiny 
pro přestavbu v září roku 1989, které 
se stalo nejmasovějším občanským 
hnutím po celé Ukrajině. Dynamika 
procesů tohoto období se promítla 
i v tom, že již další rok z názvu orga-
nizace zmizela zmínka o přestavbě 
a v programu otevřeně zazněl poža-
davek státní nezávislosti Ukrajiny. 

V březnu 1990 se v sovětské Ukra-

FOTO: ARCHÍV MUZEA DISIDENTSKÉHO HNUTÍ ŠEDESÁTÝCH LET

Již na začátku srpna 
1991 do Kyjeva 
přijel americký 
prezident George 
Bush a přesvědčoval 
ukrajinský parlament 
o nutnosti setrvat 
v Sovětském svazu. 
Bush byl odhodlán 
podpořit Gorbačova, 
jelikož se bál 
v případě rozpadu 
SSSR nekontrolované 
občanské války 
s možným použitím 
jaderných zbraní. 
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jině poprvé konaly napůl svobodné 
volby, které ukázaly, jak si sovětské 
zřízení skutečně stojí. Celkem 111 
míst v parlamentu (komunistická vět-
šina byla daná ze zákona) získali opo-
ziční kandidáti, jejichž základnou byl 
UHS anebo Lidové hnutí. Do opoziční 
skupiny Lidová rada v parlamentu na-
konec vstoupilo 125 poslanců. Mezi 
poslanci se ocitli někdejší disidenti, 
šedesátníci i političtí vězni jako Levko 
Lukjanenko, Vjačeslav Čornovil, Les 
Taňuk, Ivan Drač a celá řada dalších. 
Již 16. července 1990 tento parlament 
odhlasoval Deklaraci o státní suvere-
nitě Ukrajiny. K poslednímu rozhodu-
jícímu kroku – vyhlášení nezávislosti 
– dlouhou dobu chybělo odhodlání 
a vhodné podmínky. 

Nezávislost
Již na začátku srpna 1991 do Kyjeva 
přijel americký prezident George 
Bush a přesvědčoval ukrajinský parla-
ment o nutnosti setrvat v Sovětském 
svazu. Bush byl odhodlán podpořit 
Gorbačova, jelikož se bál v případě 
rozpadu SSSR nekontrolované ob-
čanské války s možným použitím ja-
derných zbraní.  Americký prezident 
neodhadl společenské nálady a snažil 
se krotit snahu řady politiků již nala-
děných na získání státní nezávislosti. 
To ho přimělo vystoupit v parlamen-

tu s projevem, který je v historiogra-
fii znám jako Chicken Kyiv speech. 
Později se tento Bushův projev stane 
symbolem nerozhodnosti a špatné 
politické intuice. Touha po nezávis-
losti rostla a potřebná možnost se 
vyskytla nečekaně díky událostem 
v Moskvě. Nezdařilý pokus o státní 
převrat v srpnu 1991 rozpoutal vášně 
i na Ukrajině a nacionalisté v čele s L. 
Lukjanenkem se rozhodli jednat.  

24. srpen pro předsedu parlamen-
tu Leonina Kravčuka nezačínal dobře. 
Jeho manévrování v době tzv. GKČP 
(Státní výbor pro výjimečný stav) 
a polovičatost jeho rozhodnutí mu 
nepřidaly na oblibě. Ukrajinská spo-
lečnost vystrašená událostmi v Mo-
skvě a obávající se zásahu armády 
byla konečně odhodlána k radikálněj-
ším krokům. Předseda Nejvyššího so-
větu vstupoval do parlamentu obklo-
pen davem a výkřiky „Pryč s Kravču-
kem!“. Leonid Kravčuk ale byl (a stále 
je) velice schopným a chytrým politi-
kem, který, jak se zdá, dokáže úspěš-
ně manévrovat za jakékoliv politické 
situace. Do 24. srpna by jen málokdo 
označil Kravčuka za stoupence ideje 
nezávislé Ukrajiny. V tento den se ale 
zkušený politik řídil svou pověstnou 
intuicí – v průběhu dne osobně pře-
svědčoval řadu poslanců, že se jedná 
o správné rozhodnutí.

Symbolicky právě v den 
narozenin samotného 
Lukjanenka, který si 
pro svá vlastenecká 
přesvědčení odseděl 
26 let v sovětských 
věznicích a ve 
vyhnanství, ukrajinský 
parlament odhlasoval 
Akt vyhlášení 
nezávislosti napsaný 
jeho vlastní rukou. 
V následném referendu 
konaném v prosinci 
1991 se pro nezávislost 
Ukrajiny vyslovilo 
90,3 % obyvatel 
Ukrajiny
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Mimořádné zasedání parlamentu 
se mělo zabývat událostmi státního 
převratu, mimo jiné po událostech 
v Moskvě teď ukrajinští poslanci 
chtěli, aby armáda, policie i KGB byly 
podřízeny ukrajinskému parlamen-
tu. Skupina v čele s Lukjanenkem ale 
chápala, jak příznivá je nyní situace 
na Ukrajině: nedůvěra ke komunis-
tické straně byla na nejvyšším bodu, 
Gorbačov ztrácel reálnou moc a ani 
místním komunistům se moc nechtě-

lo do Sovětského svazu, kde první 
housle bude hrát Boris Jelcin.

Lukjanenko vnímal tento okamžik 
jako jedinečnou možnost. Den před-
tím nečekaně navrhl poslancům 
na poradě, aby se hned další den hla-
sovalo ne o vetší svrchovanosti ukra-
jinských zákonů a podřízenosti armá-
dy, ale rovnou o státní nezávislosti. 

Vlastnoručně napsal i text Aktu vy-
hlášení nezávislosti Ukrajiny. Nemýlil 
se – symbolicky právě v den naroze-

nin samotného Lukjanenka, který si 
pro svá vlastenecká přesvědčení od-
seděl 26 let v sovětských věznicích 
a ve vyhnanství, ukrajinský parlament 
odhlasoval Akt vyhlášení nezávislosti 
napsaný jeho vlastní rukou. V násled-
ném referendu konaném v prosinci 
1991 se pro nezávislost Ukrajiny vy-
slovilo 90,3 % obyvatel Ukrajiny, čímž 
byl definitivně zpečetěn i osud celé-
ho Sovětského impéria. 


