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Esej na téma Velmocenská politika aneb starý 
prvek patřící do skanzenu minulých století 
znovu ohrožuje vyspělý svět 21. století 
Bylo demokratické mezinárodní právo poválečně vytvořené  stojící na 12 bodech prezidenta 

Wilsona pošlapáno a můžeme očekávat, že staronovým bodem této doktríny zahraničních 

vztahů bude velmocenská dobyvačná politika? Tyto dvě otázky si začala, čím dál tím víc 

pokládat odborná i neodborná veřejnost. V souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu. 

Důvodem k tomuto činu z ruské strany bylo tvrzení, spadající do „hitlerovské rétoriky“, že 

Rusko jde Ukrajinu vymanit z nacisticko-fašistické područe a demilitarizovat ji, aby se nemohla 

dopouštět genocidy proti ruské menšině. Celou akci obléklo do hezky vypadajícího hálu 

s označením „speciální operace”. Tato „domnělá příčina“ jasně ilustruje vztah nadřazenosti 

a podřízenosti jednoho státu k druhému, pošlapání národní státnosti, samostatnosti a upření 

práva na sebeurčení národa. Rusko na tomto aktu agrese demonstrovalo své vnímání bývalých 

svazových republik SSSR po rozpadu tohoto státního celku jako jednoho společného národa 

vyrvaného z područí Ruska západními silami, tudíž se nejedná jen o Ukrajinu, kterou bude chtít 

Putin získat, ale i o zbytek východní Evropy. Ruské vnímání světa představuje do budoucna 

zásadní problém ohrožující demokraticky mezinárodně stanovené principy suverenity 

jednotlivých států světa. Cílem mé eseje je zamyslet se nad danou problematikou a vyvodit z ní 

možné důsledky ovlivňující budoucí světové dění. Je těžké odhadovat, jak dopadne válečný 

konflikt na Ukrajině, a proto se nebudu snažit o ucelenou predikci. Nepředpokládám, že by 

došlo k naplnění myšlenek expanzivního imperialismu a k znovuobnovení Putinovy velké Rusi 

už tímto krokem, ale bude to z mého úhlu pohledu déle trvající proces zpětné transformace 

národů do Ruské říše. 

Hned na úvod bych si dovolil použít citát amerického historika Arthura Schlesingera: „Historie 

je neustálý dialog mezi minulostí a přítomností.” To aby člověk pochopil současnost, musí 

bezesporu znát dějinný proces, který ji vytvořil. Ruská staronová ideje o mocném impériu 

a jeho železné ruce je něco, co bylo po tisíc let v platnosti, vyjma mongolské nadvlády, ale na 

konci 20. století se sen o impériu rozplynul. Samotný prezident Vladimír Vladimirovič Putin 

označil zánik SSSR za největší geopolitickou krizi uplynulého století. Nepřímo za něj označil 

Gorbačova. Nemůžeme se tedy divit nostalgii Rusů vracející se nejen do sovětské éry, ale i do 

časů před ní do 19. století. Během těchto 100 let dosáhlo Ruské impérium svého největšího 
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územního, geopolitického rozmachu. Bylo považováno za pokořitele Napoleona a toho, kdo se 

stal jedním ze tři četníků konceptu „Koncertu velmocí”. Tato fakta potrhávají pozici ruského 

národa jakéhosi mimořádného  bohem vyvoleného národa. Teorie impéria hovoří jasně: 

Dějinným úkolem každého, kdy existujícího impéria bylo se rozpínat a růst, pokud se o toto 

přestane impérium starat, zanikne. Rusko nechce dopadnout jako Římská říše, vždyť přece 

Moskva je „třetí Řím”. Pro představu od roku 1552 do roku 1914 rostl ruský stát v průměru 110 

km čtverečných za rok. To znamená, že každý rok připojilo území o velikosti dnešního 

Slovenska. Z toho vyplývá další premisa pro ruské impérium. Když jste byli zvyklí každým 

rokem získávat tak rozsáhlé území, nespokojíte se s nulovým přírůstkem. Ruská chorobná 

tendence vládnout všem je zakořeněná ve společnosti od shora až dolů. Rétorika hlavních 

představitelů Ruské federace včetně prezidenta Putina to dokazuje. Putin ve své eseji, „On the 

Historical Unity of Russians and Ukrainians“, píše o historické jednotě mezi Rusy, Ukrajinci 

a Bělorusy. Podle něj všichni jsou potomci Kyjevské Rusi. Mají společný jazyk, kulturu, 

hospodářské vazby a historii. Z toho výše vyjmenovaného vyplývá, že jsou jedním národem. 

Putin popírá samostatnost, státnost těchto státních celků a mluví o násilném rozdělení 

jednotného národa „domnělými nepřáteli” zevnějška. Pokud si všimneme argumentů ruského 

prezidenta ohledně Ukrajiny, zjistíme, že Ukrajina jako stát byla uměle vytvořena sovětskou 

lokalizační politikou. Centrální vláda KSSS zajistila na státní úrovni ustanovení 3 samostatných 

slovanských národů: ruského, ukrajinského a běloruského, ale Ukrajina vznikla z významných 

částí na území historického Ruska. V důsledku toho bylo Rusko okradeno. Ano, Ukrajina 

a Bělorusko byly po staletí součástí velké ruské říše a semknutí po všech stránkách vycházelo 

jednoduše z ovládání vždy stejnými vládci. Ukrajinci a Bělorusové trpěli pod ruským bičem. 

Snahy, jak bojovat proti ruskému režimu se neobešly bez prolité krve obou národů. Pokud se 

zamýšlím dále nad těmito výroky z Putinovy eseje, připadá mi, že si ruský vládce protiřečí, 

vždyť ruská ruka mohla za emancipaci národů v SSSR a zničila vizi „trojjediného národa”. Ona 

sebe sama okradla o Ukrajinu, nebylo to dílem západních imperialistických kapitalistických sil 

v roce 1991, kdy jednoduše záviděli úzkému politicko-hospodářskému semknutí obou národů. 

Putin si hraje na novodobého „otce ruského dějepisu”, nejde mu o nic jiného než manipulovat 

s ostatními, plnohodnotně k tomu využívá překrucování historických faktů a revizi dějin, tak 

jako byla naše generace rodičů zvyklá za komunistů. Nezaměňoval bych Putinovy idealistické 

výroky společného národa se skutečnou podstatou věci, která existuje ve vztazích mezi Ruskem 

a Ukrajinou. Potvrzuje to anexe Krymu v roce 2014, kdy se začala vzdouvat nová vlna ruského 

evropského kolonialismu po studené válce. Ruský vládce zde projevil své pragmatické zájmy 

ohledně Krymu, jako strategické oblasti umožňující přístup k Černému moři. Když nad tímto 
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přemýšlím, říkám si, že mi tato situace připomíná dnešní argumentaci. Ano, ruský vládce 

obhajoval anexi Krymu stejně jako dnes invazi na Ukrajině. Rusko ví, že ukrajinská vláda se 

dopouští genocidy proti ruskému obyvatelstvu a musí své lidi uchránit. Už od této doby 

můžeme vystopovat Putinovu doktrínu zahraniční politiky postavené na „etnické válce”. Je to 

ve skutečnosti argumentace vedoucí od jazykové identity až k invazi. Druhým určujícím 

faktorem bylo historické vlastnické právo, které si Putin vyložil, tak když nám jednou tento 

poloostrov patřil, dali jsme ho Ukrajině, která byla součástí SSSR, proč bychom si ho nemohli 

vzít nazpět? Určitě do třetice musím zmínit ohrožení ze strany západu, kterého se Rusko 

nesmírně bojí, pokud bude Ukrajina přijata do NATO, hrozí nebezpečí útoku jednotek NATO 

do Ruska. Každopádně shledávám za jeden z důsledku anexe Krymu vzestup čistokrevného 

ruského šovinismu a nacionalismu, který se vtělil do zvolání „Krym náš”. Věčný komplex 

méněcennosti většiny Rusů před západem dostal medovou náplast: Děláme si ve světě, co 

chceme, nikdo na nás nemá, protože se nás všichni bojí. Kohokoli můžeme zničit. Což vidíme 

v současné velmocenské krizi na Ukrajině. Putin ví dobře, co jeho činy jednání mohou 

znamenat pro Rusko, ale přesto porušil mezinárodní právo, a tudíž by mohlo dojít ke 

konfrontaci se západem. Nechci srovnávat skutečnost s minulostí ve třicátých letech před 

druhou světovou válkou minulého století a omývat pořád dokola historickou křivdu nebo 

mluvit o politice appeasementu, kterou podle mě evropští lídři razili až do února roku 2022. 

Dali tak najevo Rusku, ať si dělají, co chtějí, stejně s nimi nic udělat nemohou. 

Vladimír Putin rozjíždí svou „ruskou ruletu”, ale bohužel hazarduje s celým světem, k tomu se 

snaží využívat i ruský lid, ze kterých udělal přisluhovače svého režimu. Pokládám si otázku, 

zdali Putin nepřešel do diktátorské roviny a běloruský diktátor Alexander Lukašenko je tudíž 

neprávem označován za posledního diktátora Evropy? Před bolševickou revolucí v roce 1917 

napsal ruský romantický spisovatel Alexander Grin: „A budoucnost jaksi přestala být tam, kde 

má být” Na tento citát se dá ironicky opáčit: „Uběhlo 100 let a budoucnost opět není tam, kde 

má být”. Putinismus tak bych označil současnou státní ideologii Ruska. Jedná se o ideologii, 

která se nesnaží o masové ovládnutí lidí, ale snaží se kamuflovaně potěmkinovský uvádět do 

součinnosti demokracii. Putin se snaží držet prezidentského postu „zuby nehty”, což bylo vidět 

i na vystřídání se svým předchůdcem Medveděvem, kdy Putin nemohl kandidovat potřetí v řadě, 

tak kandidovala na prezidenta jeho „loutka” Medveděv a když byl zvolen, jmenoval Putina 

premiérem místo sebe. Stejnou obměnu udělali i v roce 2012.  V roce 2020 si v referendu 

odhlasovali Rusové změnu ústavy, která Putinovi umožnuje být prezidentem ještě na dvě 

funkční období, až do roku 2036. Putin prezidentský post povýšil na stejnou váhu, jako měl 
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kdysi tajemník komunistické strany a takřka se bez něj nic nemůže pohnout. Státní duma jde 

Putinovi na ruku. Všechno co si přeje, zařídí poslanci dumy, jelikož většinu si zde už několik 

let drží Putinova strana Jednotné Rusko. Putin naprosto poškodil politický pluralismus. 

V Rusku se šíří silná propaganda, která se neuvěřitelnými prostředky snaží občany ovlivnit 

a zatajovat jim zprávy. Navíc v souvislosti s válkou na Ukrajině byly zablokovány sociální sítě, 

jako jsou Facebook, Instagram nebo Twitter. Což já považuji za útok proti svobodě slova. 

Kdyby se toto stalo v mé zemi, vyvolá to ve mně pocit odříznutí od okolního světa a teď si už 

s námi mohou vážně dělat cokoliv. Agrese proti Ukrajině, veškerá lživá rétorika připomínající 

tu Adolfa Hitlera vůči Československu a západu. To mě utvrdilo o přítomnosti nového 

totalitního zřízení na evropském kontinentě. 

Přivádí mě to na myšlenku, proč se Rusové netouží vymanit z despocie, která ji po staletí 

utlačovala a nechtějí být svobodní? Nejprve je důležité zmínit, že ruské vnímání „demokracie” 

je jiné, než ji chápeme my. S uvědoměním si historicko-kulturních a společenských norem, to 

není nic překvapivého. Rusko nemá demokratickou kulturu, byla potlačovaná po staletí ruskými 

vládci počínaje Rurikovci konče současným prezidentem. Dnes by Masaryk na adresu Ruska 

řekl: „ Demokracii už mají, teď potřebují ještě ty demokraty”. To je dle mého názoru největší 

kámen úrazu. Rusko nikdy nemělo žádné demokraty, včetně Borise Jelcina, který je na západě 

vnímán jako ten tlačící element Ruska do západních struktur. Pravdou je, že Jelcin přebrodil 

zemi z vlády jedné strany, ale netransformoval ji do podoby demokratické struktury. Spojil 

prezidentskou moc s oligarchy, z  níž se stali monopolisty. První prezident Ruské federace byl 

pozván do mnoha staletí „tradiční rozjeté party” oslavující ruskou autokracii. Starý vládce 

odešel, nový přišel, jak typický obraz pro ruskou elitu. Prvním bodem oslavy bylo vydání ústavy, 

kterou si nechal Jelcin schválit v referendu v roce 1993. Ústava myslela na základní svobody, 

ale její vadou byla absence kontrolních mechanismů a přesného vymezení pravomocí. Z těchto 

mezer se stala běžná protiústavní praxe, která umožnila Putinovi ji zneužít. Posledním zlatým 

hřebem Jelcinovy party bylo odmítnutí vstoupit do NATO a předání moci dalšímu následníkovi 

ruské autokracie Putinovy. Další příčinou, proč jsou Rusové náchylný k těmto režimům, 

pramení z ruské mentality. Ve společnosti je hluboce zakořeněn pocit méněcennosti. Někdo by 

mi mohl namítnout, jak se to slučuje s tím, co tvrdím v předchozích odstavcích o vysokém 

velmocenském sebevědomí Ruska? Nejprve si musíme připustit jednu skutečnost. Ruský 

člověk je a vždy byl jen otrokem nebo duší, jak je označovali bojaři. On sám nemá žádné ideály 

a sny, jde mu jen o přežití za každou cenu. Připadá si v hloubi duši jako vězen. Vládu si 

ztotožňuje s vězeňskou správou gulagů. V tomto velkém gulagu nazývaném Rusko jsou bachaři 
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neboli predátoři a vězni neboli podlidi. V gulagu platí jen jedno pravidlo nenechat se druhým 

ponížit. Ponížením se z něho stává vyvrhel, který už teď bude jen ponižován a znevažován. 

Existuje cesta, jak se z tohoto vymanit? Únikem z toho kruhu ztráty identity je jen agrese vůči 

vlastním lidem. Generačně pěstovaná mizantropie se dá zastavit jen politickou nevolí, protože 

člověk je považován za zvrhlého a vnitřně naplněného zlem, proto nemůže sloužit 

zastupitelskému ideálu demokracie. Člověk se pak stává „člověku vlkem”. K tvrzení 

o bezvýznamnosti Rusa ve věčném válečném procesu utvářející ruskou jednotu bych řekl 

hlavně přispěli bolševici. Komunistická éra v letech 1917 – 1991 vytvořila nový prototyp 

zemědělského a dělnického lidu, kterého nazvala „Homo sovieticus”. Tento Homo sovieticus 

byl vychováván na dvou předpokladech:  Jsme první, dokážeme vše, ale pozor vy nesloužíte 

sobě, nýbrž novému pokračovateli světové velmoci Sovětskému svazu a jediné vykoupení, 

kterým splatíte dluh tomuto národu, je vaše smrt. Přesně jak to vystihl Stalin „Nás mnogo”. 

Když slyším vždy takové tvrzení v hodinách dějepisu, pokaždé ve mně evokuje pocit, že 

jednotlivec nic neznamená a jak si pak lidé mohou vážit ostatních natož sebe? Člověk přece 

není prostředníkem k dosažení a budování impéria, ale stát je ten, který má sloužit občanu. 

Antická teorie státu je něco, co mají v sobě obsažené impéria světového charakteru, počínaje 

Římskou říši, kde tato myšlenka vzniká. Po tom vyjmenovaném musí být každému jasné, proč 

toto vlastně už vytvořené předpolitické uspořádání brání vzniku moderního státu. Dovolím si 

tvrdit, že sovětský režim vytvořil lidské trosky, nemožné jakéhokoliv soucitu či empatie. Pokud 

se tedy vrátím k otázce, proč Rusko mluví o sobě jako vyvoleném státě, přitom jeho vlastní lidé 

jsou jen mužíčci? Souvisí to s jakýmsi únikem z této reality, jelikož to vytváří obraz jednotnosti, 

teď jsme všichni na jedné lodi a zrovnoprávňuje lid. Toto se snaží využívat Vladimír Putin. 

Putin je načichlý sovětismem jako bývalý agent KGB, zažil svůj politicko-společenský vzestup 

za bývalého režimu, proto chce vytvářet představu Ruska jako obležené tvrze, obklopena lupiči. 

Díky lupičům a zlodějům musí být monolitní, protože nepřítel může dovnitř proniknout 

nejmenší trhlinou. Vlastně mnoho lidem bývalý režim vyhovoval a dnes si po něm stýskají 

a najdeme nostalgii u mladých lidí mezi 19 až 30 lety, kdy většina z nich nezažila SSSR. Mladí 

považují Stalina za významného politika, propuká zájem o nový kult Stalina. Z jejich tendencí 

lze vyčíst, že hledají jistoty, které jim bere kapitalismus, chudoba, nerovnost, a tak se upínají 

do starých „dobrých” časů. Putin začíná pro ně ztělesňovat vidinu národního hrdiny, který je 

vrátí do starých časů, a tudíž má jejich bezmeznou důvěru. 

Do 21. století jsme vstoupili s iluzí – s iluzí postmoderního světa. Iluze byla založena na 

předpokladu úspěšně dokončené transformace národů do jejich státních celistvých celků 
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a spory o území mezi jednotlivými státy už jednoduše neexistují. Ekologie, globální oteplování, 

individualismus. Témata, která pro mnoha z nás byla považována za hlavní impulz k řešení 

v tomto století či v nadcházejících stoletích. Lidé si mysleli, že imperialistické války 

o nadvládu světa jsou anachronismem a pokud se povede válka tak jedině o vodu nebo o nějaký 

jiný životu nezbytný stavební kámen. Bezpečnostní architektura budovaná po desetiletí, vzala 

za své útokem ruské armády na Ukrajinu. Ať už jakkoliv dopadne válečný konflikt na Ukrajině, 

pokud tedy nepřeroste ve třetí světovou válku, což si nikdo z nás za žádnou cenu nepřeje, tak 

jedno je jasné a to ochlazení vztahu Ruska se západem nejen s ním, ale v celé mezinárodní 

diplomacii se bude Ruská federace potýkat s nedůvěrou a všichni se na ní budou dívat skrze 

prsty. Na izolacionismus bylo Rusko zvyknuto předtím, navíc to potvrzovalo ruské národní 

krédo: „Vždy jsou všichni proti nám”. Rusko bude muset hledat za každou cenu nového 

spojence a to i v důsledku ekonomickým restrikcí. Nicméně jednoho „kámoše” v podobě Číny 

už získalo. Spolupráce se ukázala jako přínosná v obchodních i ekonomických otázkách a teď 

když Rusko přichází o ekonomický transfer se Západem, bude orientace Ruska v tomto sektoru 

na Čínu daleko větší. Tato situace může vést k utvoření dvou mocenských center. Jedno 

reprezentováno Západem a druhé Ruskem a Čínou. Na základě vyjmenovaných argumentů se 

naskýtá otázka sama o sobě. Je možné, že jsme na úpatí nové studené války? 

„Od Černého moře, Dněpru po Luhan a Doněck na jihovýchodě Ukrajiny se spustila železná 

opona”. I takto by se dal parafrázovat slavný výrok Winstona Churchilla v americkém Fultonu, 

kterým předpověděl studenou válku. Někteří historici, politologové a analytici tvrdí, že nová 

studená válka vypukla před rokem 2022 minulý rok, anexí Krymu, nebo jsou i tací, co hovoří 

o kontinuitě studené války, která neskončila rozpadem SSSR. Pokud bych měl říci sám za sebe, 

přiklonil bych se k tvrzení, že náznaky nepřímé konfrontace ze strany Ruska jsme mohli vidět 

dávno předtím, zařadil bych je okolo roku 2000, kdy se mění doktrína zahraniční politiky Ruska. 

Rusové se stavěli proti vojenským zásahům NATO, například měli problém s nálety na Srbsko 

kvůli válce v Jugoslávii. U Srbska nás to nemůže překvapit, jelikož je silně proruské. Za zmínku 

stojí odmítavý postoj ve věci anglo-americké invaze. V tomto případě chtělo Rusko tuto krizi 

řešit diplomatickou cestou a vyzvalo USA a Velkou Británii, aby nechali klid zbraním. Je to 

úplný opak toho, co dnes Rusko dělá. Dalo by se říct, že se jedná o první formu nátlaku ze 

strany jednoho z bloků. Rusko porušilo „svou mírovou cestu” už v roce 2008 díky válce v Jižní 

Osetii, ve které bojovalo s Gruzií. Zde také můžeme hovořit o začátku nové studené války. 

Když si uvědomíme snahu Ruska o ovlivňování politického směrování v Gruzii, Moldavsku či 

už na té Ukrajině. Dle mého mínění se staly tyto bývalé republiky Sovětského svazu novými 
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satelity, tak jako jsme byli kdysi my satelitem. Dá se to dobře demonstrovat na příkladu vstupu 

těchto zemí do západních struktur – EU a NATO. V roce 2014 přinutil ruský prezident 

tehdejšího ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče s nepodepisováním smlouvy o vstupu 

do EU, i přes přání většiny obyvatel Ukrajiny. Moskva také využívá svých ekonomických pák 

a nejisté situace v Podněstří, aby se pokusila moldavskou vládu odradit od vstupu do EU do 

NATO. Moldavsko je závislé na ruských energetických dodávkách. Ponecháme-li stranou 

jaderné zbraně a armádu. Zjistíme, že nejsilnější ruskou zbraní jsou energetické zdroje 

v podobě ropy a zemního plynu. Toho Rusko pochopitelně využívá. Čím lepší máte s Ruskem 

vztahy, tím méně musíte platit za dodávky energie. Dalo by se hovořit o této závislosti i zároveň 

jako o politické. Čím víc jste závislí na Rusku s dodávkami, tím se bojíte odsuzovat činy Ruska. 

Můžeme to teď sledovat v současnosti, kdy Rusko zastavilo dodávky nebo omezilo. Projevilo 

se to růstem cen pohonných paliv a spoustu zemí zjistilo, že má problémy s energetickými 

zdroji. Momentálně hledají cestu, jak energetické zdroje nahradit. Do budoucna vidím velký 

problém pro evropský trh s pohonnými palivy, ale doufám, že budeme schopni najít jinou cestu, 

jelikož nás Rusko drží v šachu a manipuluje s námi, už jen pro 80 procent, které ČR bere odsud. 

Jedná se o novou velmocenskou hru. Hned ze začátku jsem se zmiňoval o Číně, která se začala 

orientovat v ekonomických otázkách na svého souseda. Je vůbec možné, aby z tohoto spojení 

vzešlo něco víc politicky ideologicky bližšího než jen „sňatek z rozumu?” Dovolím si hovořit 

o vytvoření bipolárního ne multipolárního světa, i když mnoho z vás by mi mohlo namítat 

a argumentovat historickou zkušeností. Za „první studené války” byla Čína přece komunistická 

jako dnes a geograficky byla ve východním bloku, i přesto se nechtěla stát pouhým satelitem 

Moskvy a snažila se působit velmocensky na ostatní země třetího světa. Ano, to je sice pravda, 

ale tehdy se hrálo o roli ideologického vůdce světového komunismu, proto chtěla Čína vytvořit 

svůj velmocenský blok. V současnosti se nejedná o žádný politický boj mezi dvěma zeměmi, 

ale mají společný cíl a to oslabení mezinárodního diktátu USA. Vyostření vztahu mezi USA 

(západem) a Čínou, ji nasměrovalo do náruče Moskvy. Přispěla k tomu výrazně obchodní válka 

s Čínou, kterou rozpoutal v roce 2018 tehdejší americký prezident Donald Trump. V důsledku 

toho se zvýšilo množství deportovaných ruských výrobků do Číny. Čína jde Rusku jednoduše 

na ruku, což jsme mohli sledovat při letošních zimních olympijských hrách v Pekingu. Putin 

jako jediný z čelních představitelů velmocí přijel na zahájení olympiády. Zároveň svou 

návštěvu spojil s užitečným. Podepsal dohodu o strategickém partnerství namířenou, jak 

deklarovali otevřeně proti USA. Čína se vymezila proti rozšiřování NATO o Ukrajinu a začala 

najednou z ničeho nic hájit stejné zájmy jako Moskva. Podle některých zdrojů Čína o invazi na 

Ukrajinu věděla. Měla dokonce žádat Rusko, aby ji rozjelo až po olympijských hrách. Pokud je 
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to pravda Čína si nese kousek viny na přestupku za světový mír. Další vlnu spekulací rozšířila 

zpráva ze strany Ruska, která prosí Čínu, aby jim pomohla ve válce s Ukrajinou. Obsahem 

zprávy měla být žádost o vojenský materiál apod. Čína samozřejmě vše popřela. Ono samotné 

dodávání zbraní, válečného materiálů by znamenalo určitou spoluvinu na válce, vůbec 

nemluvím o personálním zapojení čínských vojáků. To by znamenalo mocenské rozštěpení 

světa, jak si to přeje Peking a fakticky skutečné rozdělení světa. Rusko-čínská vzájemnost bude 

momentálně dostávat konkrétnější obrysy, jelikož obě dvě země mají vizi anarchistického boje 

proti demokracii. Chtějí dokázat, že jejich režimy představují jisté alternativy a jsou účinné. 

Nechci vůbec srovnávat státní režimy obou zemí. Rusko je pořád na tom s „demokracií” lépe 

než totalitní komunistický čínský režim, který potlačuje lidská práva a svobody. Z toho nemůže 

dojít k ideologickému splynutí stejně tak jako nedošlo mezi Hitlerem a Stalinem paktem 

Ribbentrop-Molotov. Jedná se jen o dočasné spojení proti USA. Čím dřív či později se tyto dvě 

velmoci rozejdou, až splní svůj „boj za bytí svých národů”. Rusko má své imperialistické sny, 

Čína má také své imperialistické sny ještě k tomu na úkor samotného Ruska. Hra o Dálný 

východ může představovat do budoucna velký problém. Na ruském Dálném východě zřídne 

ruská populace a Čína se čím dál tím více populačně rozšiřuje. Místo pro své lidi zkrátka bude 

potřebovat. Navíc se zde nachází spousty nerostných surovin a dřevo, které zde čínské firmy 

těží za zvýhodněné ceny. Dálný východ patřil ještě v 19. století a část i v století 20. století 

k Číně, pokud Čína sklouzne ke stejné rétorice jako Rusko, vezme si pouze to na, co má 

historické právo. 

Během první studené války hrály velkou roli zástupné konflikty, ve kterých nešlo o přímou 

vojenskou konfrontaci mezi USA a SSSR, ale jedna ze supervelmocí podporovala jednu stranu 

proti té druhé, za kterou se zase postavila zpravidla druhá supervelmoc. V rámci druhé studené 

války jsme se setkali také již se zástupnými konflikty. Nejznámější z nich byla intervence ze 

strany Ruska do Sýrie připomínající sovětský vpád do Afghánistánu v roce 1979, kdy se také 

jednalo jen o pozvání. Sýrie se stala příležitostí pro velmocenskou hru okolních velmocí. Rusko 

zde záměrně podporuje Assadův režim s dodáváním zbraní a zároveň odmítá rezoluce OSN 

proti válečným činům Assada. USA zase záměrně trénuje proti opoziční partyzány proti 

Assadově vládě. Obě dvě strany hledají prostředky, jak se záměrně konfrontovat, aniž by si toho 

ten druhý všiml. Považuji to za něco, co zavání starobou a zatuchlinou starých času, proto jsem 

na začátku zmiňoval Afghánistán. Zde také Sověti podporovali komunistický režim a USA 

připravovaly partyzány pro boj s interventy. Domnívám se, že tento konflikt sám o sobě 

znamená náznak mocenského rozdělení i Blízkého východu. Rusové chtěli jasně a výstižně 
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vzkázat Spojeným národům, aby počítali s Blízkým východem, jako s místem, které se bude 

mocensky rozdělovat a oni tady mají své zájmy. K možným vojenským záměrům bych dodal 

ještě informaci týkající se obnovy vojenských základen na Kubě a ve Vietnamu. Rusko nad 

tímto krokem v roce 2016 přemýšlelo. Nakonec od tohoto kroku odstoupilo, pokud by skutečně 

k něčemu takovému došlo, bylo by to symbolické pro celý svět, jelikož Rusové by se vrátili do 

míst, odkud tenkrát ohrožovali lidstvo pomocí jaderných zbraní. 

Při hlubším zamyšlení a komparaci uplynulé studené války mě napadá, že tato studená válka 

dostane úplně nový obzor v online světě. Hackerství a kybernetickými útoky se stávají pro nás 

čím dál tím více nebezpečné. S rostoucím významem internetu ve všech složkách lidské 

činnosti od komunikacích po technologické systémy roste nebezpečí jeho zneužití či napadení. 

O vykrádání bank, vydírání nemocnic, umlčování politických oponentů, ovlivňování voleb 

pomocí kybernetických útoků. Slýcháme poslední dobou poměrně často a dalo by se říct, že je 

to prostředek, jak páchat zločiny, aniž by se u toho dotyčný ušpinil. Zvláštní složkou Putinovi 

virtuální armády jsou trollové. Kreml financuje loutkové ilegální skupiny „trollů”, které mají 

za úkol šířit na světových internetových webech proruskou tématiku, díky tomu zahlcují 

internetové sítě. Tyto lidé jsou napojeni na ruskou federální službu bezpečnosti a jsou 

profesionálně školeni. V Rusku existují speciální školy na výchovu ruských trollů, proto se jim 

říká „trollí farmy”. Jejich činnost má vytvářet nátlak na společensky významné osobnosti, 

vystavět je tak psychologickému nátlaku a manipulovat veřejným míněním. Učebnicovým 

příkladem jsou americké prezidentské volby, kdy se objevuje spousty dezinformací ohledně 

kandidátů a Amerika několikrát obvinila Rusy ze zmanipulovaných voleb. Různé zdroje se liší 

ve statistikách, kolik hackerských útoků je provedeno ročně, ale budu vycházet ze zdrojů 

Microsoftu. Ten uvádí, že 52 procent kybernetických útoků vychází z ruského území. Dále 

uvádí, že každých 39 sekund je proveden nový útok, tedy 2244 útoků denně. V roce 2019 se 

každých 14 sekund odehrál útok pomocí ransomware proti nějaké firmě (6171 útoků denně).1 

Člověk se jen ptá, proč Rusko potřebuje mít převahu v internetovém moří? Ve studené válce 

tohoto typu lze hovořit o ofenzivách psychologické a informační. V těchto ofenzívách jde také 

o zlomení morálky, jako ve vojenských, ale na základě nepravdivých informací a šíření strachu. 

Putin se snaží o znechucení Evropanům demokracie, tak jako to provedl doma. Chce nás 

                                            
1 ČÁBELKA, Štěpán. Ruští hackeři: reálná hrozba nebo uměle živená fáma? (část 1). In: AC24 

s.r.o. Ac24.cz [online]. Praha, ©2021. Dostupné z: https://www.ac24.cz/blog/rusti-hackeri-

realna-hrozba-nebo-umele-zivena-fama-cast-1/ 
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podnítit k tomu, abychom se vzdali liberální demokracie ve jménu „bezpečí” a uvěřili ochranné 

ruce velkého Ruska. 

Hovořit o studených válkách jako ničem co se zrodilo ve 2. pol. 20. století a pokračuje dál do 

21. století, je dle mého názoru dosti diskutabilní. Já jako budoucí historik nemohu přehlédnout 

určité nuance, které se objevovaly v předchozích staletích například před první světovou válkou, 

zde můžeme také hovořit o dvou mocenských centrech trojspolku a trojdohodě. Akorát v tomto 

ohledu nešlo o tlačení masivity před sebe z obou stran. Nešlo za každou cenu o získání všech 

a navíc ještě nehrála propaganda takovou roli jako třeba po roce 1945. Tento argument zmiňuji, 

jelikož si myslím, že vyhlásit studenou válku není nic oficiálního a tolikrát asi nemusíme tušit 

nic o pozici druhého, kam a jak chce cílit. Najednou se probudíme a vidíme dopady neznalosti 

naší situace. To je bohužel současný případ. Zatímco jsme se věnovali genderové vyváženosti, 

řešili zelený úděl a uhlíkové stopy, tak u hranic naší vyspělé civilizace dozrál do úplnosti 

novodobý psychopatický Hitler. „Putler”, směšný neologismus spojení jmen Putin a Hitler, se 

stal synonymem pro nového tyranského vůdce půlky svobodného světa. Společně se svým 

čínským protějškem Si Ťin-Pchingem vytvořili spojenectví dvou imperiálních velmocí, které 

k sobě byli zahnány západní politikou. Tato druhá studená válka má už i své zástupné konflikty, 

která jsme mohli vidět před rokem 2022. Datovat se dají od počátku našeho století. Velkou 

chybou byla neaktivnost v přesvědčování Ruska o integraci do Evropy v 90. letech minulého 

století. V důsledku toho jsme se dočkali rozdělení světa na sféry vlivu. Rusko se nepokouší 

o získávání dominance jen vojenskou silou, nýbrž i kybernetickou. V souvislosti s tímto 

můžeme o druhé studené válce hovořit jako o „hybridní válce”. Pojem hybridní válka je nový 

prvek zanesený do dogmat velmocenské války. 

V předchozí části jsem nastínil první vývojovou linii ruského komplexu ztráty impéria. 

Zmíněná cesta dle mého nemůže vytvořit ideál velkého Ruska a vrátit zemi před Brestlitevský 

mír, tudíž je nasnadě jen vojenská cesta řešení. Nechci hovořit o apokalyptické třetí světové 

válce, dokonce ani o detailním válečném popisu událostí následujících po začátku války, ale 

chci se zaměřit už v naznačeném úvodu na podmaňování si východní, jihovýchodní a potažmo 

střední Evropy Ruskou federací. V úvodu eseje jsem avizoval svou domněnku hrozby do 

budoucna, až pomine současná válka na Ukrajině. Stane se otázkou času, jak Rusko zahájí 

zpětnou transformaci bývalých národů Ruské říše. Má hypotéza stojí na předpokladu uzavření 

míru mezi Ruskem a Ukrajinou. Dnes vidíme, že se vojensky „Putinův džihád” na Ukrajině za 

impérium příliš nedaří. Ukrajinci statečně odolávají s podporou dovážení vojensko-technických 

a finančních zdrojů z Evropy a USA. Navíc Putin nechtěně zrodil postmoderní ukrajinský 
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emancipovaný a soudržný národ. Nezlomil jejich morálku, naopak zostřil jejich nenávist vůči 

němu. Rusko nemá šanci válku vyhrát, tak že by obsadilo i západní část Ukrajiny, a tak dojde 

ke smíru. Mírová jednání uskutečněná doposud mezi oběma zeměmi nastínila požadavky, 

kterých se Rusové nebudou jen tak chtít vzdát. I když ruská strana z některých svých ultimativ 

slevila. Dokonce naznačila slevení ze svých nároků na denacifikaci a demilitarizaci, ale nikoho 

z nás nepřekvapí, že Krym a Donbas „nepustí”. Představuje to neuvěřitelnou vzpruhu, jednak 

pro sjednocování ruských bratrů a sester rozeštvaných kvůli zlé síle zevnějška a jednak pro 

samotného ruského vládce, který je podle některých ve „výslužbě”. Putin zisk Krymu 

a Donbasu představí svému národu jako vítězství a Rusové z 80 procent ovlivněných 

propagandou mu to jednoduše uvěří a pojede se dál. Okleštěná Ukrajina bude mít postavení 

takové, jako měla naše Druhá republika jen ne po stránce územní. Rusko dostane, co chtělo 

a nějaký čas dá pokoj lidově řečeno do té doby, dokud se neobjeví další světová krize. Rusko 

anektuje zbytek Ukrajiny včetně západu země a začne hledat další záminky k agresi na další 

státy. Prvními státy se stanou Gruzie a Moldávie. Tyto dvě země podaly v nedávné době žádost 

vstupu do EU. Tento akt svědčí o jejich strachu z případného útoku. Navíc Gruzie válku 

s Ruskem zažila před 14 lety. Rusko bude využívat hromadně svých satelitních oblastí ve svých 

bývalých svazových republikách, které si zde vojenskou cestou připravili už na začátku tohoto 

století. V Gruzii se jedná o oblasti Abcházie a Jižní Osetie a v Moldavsku o Podněstří. Rusko 

povede znovu „etnickou válku”. Vztah Ruska k těmto dvěma republikám funguje na principu 

vměšování se do jejich vnitřní politiky, neustálém urážení čelních představitelů a zesměšňování 

jejich legitimity. Při srovnání vojenského i personálního charakteru Rusko drtivě převažuje. 

Ruský vlk by je pohltil bez váhání. Musím podotknout, že se stále nejedná ještě o členy 

Severoatlantické aliance, ale co by se stalo v momentě útoku na Pobaltí, kde jsou všechny tři 

republiky ve vojenském paktu? Zpočátku si musíme vyjasnit důvody útoku na Lotyšsko, Litvu 

a Estonsko. Při zamyšlení a srovnání předchozích zemí mě napadá znovu stejná příčina. 

V Estonsku žije 30 procent Rusů a v Lotyšsku 40 procent, tudíž se v těchto zemích nachází 

dosti početná ruská menšina, proto nás asi nepřekvapí, proč hned chtěly vstoupit do západních 

struktur, aby byli chráněni před ruským křtánem a distancovali se od společné vztahově 

zatížené historie se Sovětským svazem. Rusové žijící v těchto dvou pobaltských republikách 

považuji Estonsko a Lotyšsko za uměle vytvořené „fašistické státy” bránicí jim se připojit ke 

svému pravému národu. V tomto případě se tu znovu promítá Putinova zahraniční „doktrína 

všichni jsou proti nám”. Tyto početné menšiny uvěřili Putinovi, že vlády jim jednoduše škodí 

a nedostává se jim, tolik od nich kolik by mělo. Například v Estonsku je situace taková, že 

Rusové chtějí mít zastoupení na vládní moci, ale stát jim nechce patřičně zastoupení garantovat. 
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Situace v Litvě je o něco odlišná. Zde se nachází sice jen 5,8 procent Rusů, kteří jsou k tomu 

ještě asimilovaní. Problém v této oblasti nastává u Kaliningradu, sousedícího s Litvou, i přesto 

že je Kalingrad ruským územím, je to bohužel enkláva, tudíž poněkud vzdálená od „matičky 

Rus”. Rusové se netají úmyslem propojit centrální část Ruska se svým územím a vytvořením 

koridoru vedoucího skrz naskrz Litvou a ostatními pobaltskými republikami. Oblast enklávy je 

dlouhodobě silně militarizovaná. Ruská armáda tam má rozmístěny rakety krátkého doletu 

Iskander, schopné zasáhnout Berlín nebo Varšavu. Navíc na ně lze nasadit i jaderné hlavice. 

V roce 2018 se v Kaliningradu modernizovalo skladiště, kam by se jaderné zbraně mohly 

ukládat. Na západě centrálního Ruska v místě linie dotyku s Estonskem, Lotyšskem, 

Běloruskem, Ukrajinou dál Medveděv vybudovat na základě prezidentského dekretu Ruský 

Západní vojenský okruh v roce 2010 sloučením Moskevské a Leningradské oblasti. Podle 

britského think-tank Chatham House má ruské velení v západní oblasti dispozici asi 850 

dělostřeleckých systémů, 750 tanků a 320 bojových letounů. 2  S přemísťováním vojenské 

techniky na Ukrajinu se tento počet zmenšil, i přesto by bylo Rusko schopné okamžitě zaútočit 

na Pobaltí. Pokud tato situace nastane spirála událostí a okolností se znovu stejně roztočí, akorát 

s tím rozdílem, že tyto státy se bez vojsk NATO neubrání, ani se stálými vojenskými posilami 

z vojenského paktu. Všechny tři země dají dohromady okolo 23 900 vojáků.3 Rusko má při této 

hranici dotyku zhruba okolo 300 000 vojáků.4 V případě ruského útoku by přišlo na pomoc 

                                            
2 SVĚTNIČKA, Lubomír. Rusko versus NATO. V šachové partii na Baltu má Moskva masivní 

přesilu. In:  Jagello 2000, z. s. Natoaktual.cz [online]. Ostrava, ©2017 [cit. 2022-03-29]. 

Dostupné z: https://www.natoaktual.cz/zpravy/rusko-versus-nato-v-

pobalti.A170327_135321_na_zpravy_m00  

 
3 SVĚTNIČKA, Lubomír. Rusko versus NATO. V šachové partii na Baltu má Moskva masivní 

přesilu. In:  Jagello 2000, z. s. Natoaktual.cz [online]. Ostrava, ©2017 [cit. 2022-03-29]. 

Dostupné z: https://www.natoaktual.cz/zpravy/rusko-versus-nato-v-

pobalti.A170327_135321_na_zpravy_m00  

 
4 SVĚTNIČKA, Lubomír. Rusko versus NATO. V šachové partii na Baltu má Moskva masivní 

přesilu. In:  Jagello 2000, z. s. Natoaktual.cz [online]. Ostrava, ©2017 [cit. 2022-03-29]. 

Dostupné z: https://www.natoaktual.cz/zpravy/rusko-versus-nato-v-

pobalti.A170327_135321_na_zpravy_m00 

http://natoaktual.cz/
http://natoaktual.cz/
http://natoaktual.cz/
http://natoaktual.cz/
https://www.natoaktual.cz/zpravy/rusko-versus-nato-v-pobalti.A170327_135321_na_zpravy_m00
https://www.natoaktual.cz/zpravy/rusko-versus-nato-v-pobalti.A170327_135321_na_zpravy_m00
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Polsko. Polské síly mají v plánech Aliance jeden klíčový úkol. Zajišťování takzvané oblasti 

Suwalki. Tato oblast kolem stejnojmenného města patří z pohledu obrany Polska i pobaltských 

republik ke strategickým. Asi stokilometrový hraniční koridor z Polska do Litvy zároveň 

odděluje Bělorusko a ruský Kaliningrad a je tak důležitou spojnicí pro zásobování i vojenskou 

pomoc Litvě, ale i zbylým dvěma pobaltským republikám. Síly Polska a Pobaltí dají 

dohromady necelých 130 000 vojáků, což stále nestačí k aktivní obraně. Počty nových vojáků 

jsou sem vždy poslány, až když Ruská federace začíná otevírat svůj „křtán”. V návaznosti na 

anexi Krymu byly mezi Polsko a Pobaltí rozmístěny 4000 vojáků, jeden tisíc do každé země. 

Tento postoj se mi nezdá z dlouhodobého hlediska udržitelný a vojenské sily bych v tomto 

regionu zvýšil. Každopádně pořádaná vojenská cvičení a posílání vojenských personálních 

a technických zdrojů dávají Rusku jednoznačný vzkaz naší soudržnosti a jednotnosti. Naše 

postoje skutečně dokazují, že Motto Severoatlantické aliance: „Animus in consulendo 

liber“ není klišé. Uvažujme situaci války v Pobaltí. Státy NATO vyhlásily válku Ruské federaci 

a začíná mobilizace těchto zemí. Otázkou zůstává, zdali by se všechny země evropského 

kontinentu postavily za alianci? Zatím jsem zmiňoval Čínu jako možného spojence, i když tedy 

spíše po stránce ekonomického partnera a mnoho z vás mi namítne, že Rusko je závislé na 

obchodu s Evropou, na což jsem dospěl výše. I přes toto tvrzení budu považovat Čínu za zemi 

na straně Ruska, ale pojďme se vrátit k nastíněné otázce. Stát, který by mohl zradit evropské 

hodnoty, je naším spojencem ve V4 a cítí své dějinné ponížení jako Rusko, jejím Maďarsko. 

Viktor Orbán, maďarský premiér a předseda nejsilnější politické strany Fidesz, se dlouhodobě 

prezentuje proruským cítěním a vytváří ve své zemi umírněný racionalismus autoritativního 

typu, který byl odrozen putinismem. Maďarsko-ruské vztahy jsou v horizontu několika pár let 

bilaterálně udržované a jsou na nejlepší úrovni od konce studené války. Obrat v kurzu maďarské 

zahraniční politice směrem k východnímu sousedovi můžeme začít vnímat od roku 2010, kdy 

se stal Orbán podruhé předsedou vlády. Maďarsko se pod jeho vedením dostalo do několika 

sporů s Evropskou unií a stále se vztahy vyostřují se západem. Bruselu vadí například i právní 

procedury zakotvené v ústavě, které neodpovídají hodnotám Evropské unie. Sporná je 

například reforma provedená Orbánovou vládou hned po nástupu k moci, ve které došlo 

k omezení role a pravomocí ústavního soudu či posílení výkonné moci. Viktor Orbán Brusel 

obviňuje EU ze zásahu do suverenity země a rozdmýchává nacionalistické nálady 

opodstatnitelné historickou zkušeností. Dle mého se stal z Orbána vůdce maďarských 

nacionalistů. V Maďarsku působí řada krajně pravicových stran, nejznámější strana je Jobbik. 
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Ta, prohlašuje, že Maďarsko musí být vysvobozeno z euroatlantického otroctví, ale tato strana 

i přes svoje zastoupení v parlamentu, což ji činí nejsilnější stranou takového politického spektra 

nemá podporu na to, aby ovládala dění v koaliční vládě a její vůdce Péter Jakab není 

charismatický jako Orbán. Dodnes Maďaři vnímají historickou Trianonskou smlouvu za 

národní tragédii, kdy se rozpadlo velké Maďarsko, nebo alespoň takto se to snaží prezentovat 

Fidesz. Trianonská smlouva znamenala po první světové válce rozpad Uherského království, 

v důsledku toho ztratilo Maďarsko dnešní Slovensko a rumunské Sedmihradsko. V emotivním 

projevu Viktora Orbána v roce 2020 ke 100. výročí Trianonu řekl: „Rodí se nový světový řád,” 

prohlásil. A premiér, který se sám označuje za “čtvrtou generaci Trianonu”, doufá, že ta 

následující, pátá generace Trianonu naplní svou misi a „dovede Maďarsko k branám vítězství”. 

Těžko se domnívat, co maďarský premiér myslel posledním výrokem, ale je z něj patrně, že 

nabádá budoucí generace ke změně evropského uspořádání. Ruský prezident si plně přeje 

rozložit evropský integrační systém a k tomu mu právě slouží politici jako je Orbán nebo různé 

totalitární sekty, separatistické, neonacistické a rasistické hnutí, anarchisté, antiglobalisté, 

euroskeptici. Pokud tyto radikalisté získanou převahu ve svých zemích může dojít k hromadné 

podpoře ruské expanze, proto si myslím, že když Viktor Orbán dostane záruky od Putina 

a nakopne ho pocitem narcistického vůdcovství. Orbán využije příležitosti a rozpoutá válku 

v Evropě za znovuobnovení velkého Maďarska. Zajímavé je sledovat ve svých proruských 

postojích Srbsko a Bulharsko na Balkáně. Rusofilství mají obě dvě země v sobě zakořeněné 

historickým vývojem. Srbsko bylo spojencem Ruska už před první světovou válkou 

a Bulharsko se stalo spojencem Sovětů až po roce 1945 a proruské postoje nejsou v Bulharsku 

zas až tak silné jako v Srbsku. Směřování Bulharska k Rusku se znovu navrátilo v současné 

době. Přitom před deseti lety to vypadalo, že Bulharsko nechce mít nic s Ruskou federací 

společného, co může za nárůst proruských nálad Bulharů? Za tímto krokem může stát 

oportunismus příslušných politických elit nebo jednoduše ekonomický pragmatismus. Viděl 

bych kombinaci obou faktorů. Sofie došla po letech manželství s Bruselem k názoru, že ona je 

ta druhá a z jejich manželství se stala citově prázdná „skořápka“. Uvědomila si lhostejnost 

Bruselu k ní, zatímco ona musela opustit svůj extravagantní „homosexuální“ vztah s Moskvou 

pro nelibost svých evropských sester a bratrů, který jí přinášel ekonomický užitek. Rusko 

a Bulharsko vedlo spolu mnoho finančních projektů a prospívali si tímto partnerstvím navzájem. 

Důležitý je zde politický aspekt. Současní vládní představitelé Bulharska jsou prorusky 

orientovaní a sami se tím vyznačují. U nich se nejedná o žádný pragmatismus. Dokládá to 

přímo návštěva prezidenta Rumena Raděva u svého ruského protějšku. Přece jen jsme zvyklí 

na návštěvy klíčových zemí, ne moc na návštěvy se zeměmi jako je Bulharsko. Druhá zmíněná 
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země je Srbsko. Tato země doslova Rusko adoruje. Adorizace se projevuje častým 

vyjadřováním podpory ruských kroků. V souvislosti s útokem na Ukrajinu vyšli Srbové do ulic, 

aby vyjádřili podporu a odsoudili ukrajinské fašisty. Srbskému prezidentovi trvalo 12 dnů, než 

odsoudil invazi na Ukrajinu, což můžeme považovat jen za symbolický krok. Ruská propaganda 

má v této zemi své evropské epicentrum. Občané od shora až dolů obdivují ruského prezidenta. 

V Srbsku se mimo jiné začíná vracet na výsluní idea velkého Srbska, ideologický koncept 

rozšiřování srbského území mimo jiné podle etnických či kulturních hranic. Domnívám se, že 

Srbsko považuje Rusko za toho, kdo mu s tímto ideologickým plánem pomůže a čeká na 

vhodnou příležitost. Shrneme-li všechna fakta, zjistíme, že můžeme o Balkánu tudíž 

o jihovýchodní Evropě mluvit jako o oblasti, která je pro Rusko stále důležitá a má zde své 

velmocenské záměry očividně i své spojence. Rusko nastoupilo znovu na Balkán a my bychom 

měli být obezřetní vůči ruskému vlivu v Srbsku. Již předtím jsem hovořil o ruské dezinformační 

vlně, která se snaží do evropských řád vnést a vtěsnat strach. Putinova propaganda využívá 

taková choulostivá a zranitelná témata jako byla migrační krize 2015. Bohužel migrační krizi 

využili ke svému politickému vzestupu různí extrémisté, radikálové a konspirátoři. Tyto lidé 

pomohli Rusku šířit částečně své dezinformace a někteří přímo „pracují” pro Kreml. Za tuto 

dobu narostlo v evropských politických řadách značné množství rusofistů a to nejen v zemích 

bývalého východního bloku, ale i na západě. Migrační krize a nárůst počtu islamistických útoků 

ohrozily institut liberální demokracie. Prokremelská média horlivě informovala o laxnosti 

úřadů a o zkáze plynoucí z politické korektnosti a z každé zprávy ať už pravdivé, anebo falešné 

dělala dynamitovou nálož.5 Rusko chce, aby se Evropané zřekli své civilizace a vlastníma 

rukama ji zničili. Považují nás za něco degenerovaného, čemu mají právo vládnout. Pokládám 

si otázku, jestli vůbec k ničemu jsou Putinovi jeho evropští nastrčení politici skrz kontinentem 

při možné válce se západem? Ruská elita dlouhodobě vytváří novodobou kominternu. Ta, 

soustřeďuje ve svých službách lidi nakloněné Kremlu. Ve střední a východní Evropě, jejímž 

charakteristickým znakem jsou křehké vládní koalice, kde není politická stabilita, udržuje 

Moskva přátelské styky s místními nacionalistickými a iredentistickými stranami.6 Rusko si 

udělalo z těchto stran své finanční vázaly. V Rakousku je to třeba Svobodná strana Rakouska, 

                                            
5 THOM, Françoise. Jak chápat putinismus. Praha: Pulchra, 2021. ISBN 978-80-7564-063-5. 

 
6 THOM, Françoise. Jak chápat putinismus. Praha: Pulchra, 2021. ISBN 978-80-7564-063-5. 
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která se staví ve svém volebním programu za zrušení sankcí vůči Ruské federaci. V Belgii bych 

zmínil Vlaams Belang. Podle názvu je tato strana hodně nacionalistická. Pozoruhodná je 

podpora extrémistů na obou koncích politického spektra. V Řecku podporují Zlatý úsvit 

i Syrizu. Rusko bylo také nadšeno výbuchem separatistických myšlenek v Katalansku a ve 

Skotsku. Jak je vidno ruský vliv se dostal i do „tahačů EU” Německa a Francie. V Německu 

velké naděje vkládá do AFD. Kreml ji pomáhá nejen s penězi, ale i prostřednictvím svých médií. 

AFD za to prosazuje na politické scéně ruskojazyčné Němce. Moskvě se daří v Německu také 

budovat síť škol vychovávajících pod rouškou sportovních aktivit elitní bojovníky, které pak 

mohou ruské špionážní služby mobilizovat. Tyto skupiny pronikly do zahraničí i do ČR. 

V Maďarsku dokonce organizují polovojenské výcvikové praxe pro místní neonacisty. Není 

možné, aby si jeden stát vybudovával bez svolení své vojenské organizace v jiné zemi, a proč 

by také měl mít povolení. Je jasné, že Rusko si chce v řádě zemí vytvořit své kontingenty, které 

pak pomohou spřáteleným politikům vyvolat puč. Francouzská politička několikanásobná 

bývala a současná kandidátka na prezidentku Marine Le Penová se sbližuje s Ruskem od svého 

nástupu v roce 2011 do čela Národní fronty. Le Penovci jak se jim také někdy přezdívá, se 

orientují jako pravice až krajní pravice. Tato strana se znamená svými nacionalistickými 

a euroskeptickými názory. Sama její předsedkyně je ve Francii vlivnou politickou osobností, 

která má příznivce a její strana vyhrála s převahou volby do Evropského parlamentu v roce 

2019. Několikrát se vydala do Moskvy na nejvyšší možnou návštěvu a její řeči na Putina 

připomínaly chvalozpěvy. Le Penová se vyjadřuje pro posílení vztahů mezi oběma zeměmi. 

Objevují se spekulace ohledně financování Národní fronty. Podle některých zdrojů měla strana 

přijmout peníze od ruských bank nebo lidí napojených na ruského vládce. V tomto případě 

vidíme, že do novodobé kominterny patří i takoví významní politici jako je Marine Le Penová. 

Dle mého názoru se jedná o politicky důvěrné lidi pro Rusko, kteří by mohli při válce působit 

na občany proruskými vlivy, a tudíž mohou ohrozit stabilitu svých demokracií. 

Vím, že někdo by mě mohl po přečtení eseje označit za rusofoba. Já rozhodně nejsem žádný 

rusofob a netrpím žádnou „fobií”. Rozhodně nevznáším kolektivní vinu všech Rusů. Odmítám 

všechny takovéto postoje, proto mi přijde kontraproduktivní přejmenovávat ulice, jen protože 

jsou pojmenované po významných představitelích ruského národa. Tohle cestou se nic nevyřeší. 

Zkráceným závěrem, jelikož chápu vaší únavu z dlouhého textu, chci vyzvat svou generaci – 

generaci Z. Je to na nás, jak se postavíme za zachování našeho demokratického světa, který zde 

vybudovali generace našich rodičů, jestli se z nás stanou jen ti, co převlékají „kabáty“ nebo 

charismatické osobnosti s morálkou, které jsou schopné bojovat za hodnoty jim důležité. Stojí 
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před námi dlouhý boj se zlem, ve kterém půjde o povahu světa. Svou esej zakončím stejným 

výrokem jako prezident Joe Biden ve svém projevu z 27. 3. 2022 ve Varšavě: „Nebojte se”. 
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