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Anotace
Tato bakalářská práce se zaměřuje na mezinárodně neuznávanou konfederaci s názvem
Novorossija, která existovala na území východní Ukrajiny mezi léty 2014 a 2015. Klade si
za cíl zmapovat, jak tuto situaci reflektovala vybraná čtyři česká a čtyři ruská média.
Samotnému výzkumu předchází kapitola věnovaná historickému kontextu daného
prostoru, ve které jsou popsány důležité historické události související s daným územím od
doby vlády Kateřiny II. až po samotnou tzv. ukrajinskou krizi. Rámec mediálních výstupů,
které jsou podrobeny zkoumání, je záměrně rozšířen o jeden předchozí a jeden následující
rok (tedy 2013 a 2016), aby bylo prověřeno, zda se objevovaly zmínky o Novorossiji před
vyhlášením i po ukončení tohoto projektu. Ve výzkumu je uplatňována kvantitativněkvalitativní analýza.

Annotation
This Bachelor thesis concerns itself with the internationally unrecognized confederation
known as Novorossiya. This political entity emerged between 2014 and 2015 during the
Ukrainian crisis. The ultimate goal of this work is to map out how the emergence of said
state was reflected by four Czech and four Russian media platforms. The research itself is
preceded by a chapter dedicated to the historical context of the geographical region. The
content of this chapter includes important geopolitical and historical events that preceded
the rise of the confederation which ventures back to the rule of Catherine II. up to the
eventual Ukrainian Crisis. The parameters of the media inquiries made regarding the crisis
are closely examined and include a year of research around said crisis in both directions
(2013 & 2016). This is done in the hope to provide a wide enough scope of time and
information to be able to clearly state if and when the idea of Novorossiya was present in
any form and in what measures was it present. The research done is both quantitative and
qualitative terms in order to have sufficient data to reach a conclusion.
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Úvod
Téma své bakalářské práce jsem si vybral z důvodu blízkého vztahu k východnímu areálu a
poutavosti celé problematiky týkající se krize na Ukrajině, ať již z důvodu její aktuálnosti,
tak i touhy pochopit nepřehledné a spletité. V současné době se v celém světě řeší mnoho
válečných konfliktů, každý z nich je svým způsobem unikátní a velice nešťastný. Média
jsou nedílnou součástí každého dne a svým způsobem jsou nepřehlédnutelná. Proto jsem se
rozhodl rozpracovat více téma Novorossija a poukázat na reflexi v českých a ruských
médiích, abych poukázal na to, že o konfliktech mohou média informovat velice odlišným
způsobem, nebo dokonce jedno od druhého čerpat, a přesto zprávy nakonec znějí jinak.
Termín Novorossija se poprvé objevil již za doby Kateřiny II. Veliké, avšak na dlouhou
dobu z mapy i hovorů státníků zcela vymizel. S příchodem Asociační dohody mezi
Ukrajinou a EU se znovu rozdmýchaly staré kulturní a národnostní nesnáze a byla
rozpoutána krize na nadnárodní úrovni. První část mé bakalářské práce co nejstručněji a
nejjasněji objasní pojem Novorossija od počátku své existence do současnosti. Následně
v praktické části bude podrobeno kvantitativně-kvalitativní analýze osm vybraných médií,
čtyři česká a čtyři ruská. Cílem této bakalářské práce je vyložit postoje jednotlivých médií
k událostem týkajících se Novorossii.
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1

HISTORICKÝ KONTEXT

Předmětem této bakalářské práce je Novorossija či Novorusko nebo Nové Rusko.
Existence několika označení vypovídá o terminologické neustálenosti a rozrůzněnosti,
která se projevuje v médiích, ale i v odborné literatuře. Tímto pojmem označujeme
mezinárodně neuznanou konfederaci, která vznikla mezi léty 2014 a 2015 na území
jihovýchodní Ukrajiny spojením taktéž mezinárodně neuznaných území – Luhanské a
Doněcké lidové republiky.1 Jak z názvu jednotlivých “republik“ vyplývá, svá centra měly
v Luhansku a Doněcku. Tento termín se však objevuje již v 18. století, kdy byl poprvé
použit pro označení území na severním pobřeží Černého moře.
Ačkoliv je cílem této práce analýza vybraných českých a ruských médií mezi léty 2013 a
2016 ve vztahu k současnému Novorusku, neměli bychom opomenout ani historický
kontext, který značnou měrou ovlivnil vývoj událostí. Neklademe si za cíl podat
vyčerpávající přehled dějinných událostí, jejichž podrobné zpracování by mnohokrát
překročilo rozsah této práce a ani není pro naše účely nutné. Cílem teoretické části této
práce je spíše obecný vhled do problematiky a upozornění na důležité historické události,
které mohly mít vliv na do dnešní doby neuzavřený ukrajinsko-ruský konflikt.

1.1

Období vlády Kateřiny II. a vznik Novoruska

Jak jsme již předeslali výše, s termínem Novorusko se ve vztahu k tzv. ukrajinské krizi
nesetkáváme poprvé. Označovalo se jím území na severním pobřeží Černého moře již ve
druhé polovině 18. století. Tento termín se poprvé objevil ve spojení se zahraniční
politikou ruské carevny Kateřiny II. (období vlády 1762–1796). Ve druhé polovině 18.
století, kdy se Kateřina II. ujala vlády, byla oblast dnešní Ukrajiny rozdělena mezi několik
státních celků. Hranicí se stal tok řeky Dněpr a hovoříme o Pravobřežní a Levobřežní
Ukrajině. Pravobřežní část Ukrajiny patřila k Polsko-litevské unii, zatímco Levobřežní
Ukrajina byla součástí Ruska. Na území Levobřeží se nacházel i hetmanát2 a Záporožská
Sič, které si v době nástupu Kateřiny II. k moci zachovávaly jistou míru autonomie.
Krymský poloostrov a pobřeží Černého moře byly součástí Osmanské říše.3 Ukrajinské
1

DNR i LNR ob'jedinilis' v Novorossiju i ždut Char'kov. In: MKRU [online]. [cit. 20. 7. 2018]. Dostupné z:
https://www.mk.ru/politics/2014/05/24/dnr-i-lnr-sozdali-novoe-gosudarstvo-novorossiyu.html
2
Hetmanátem rozumíme samosprávní územní celek kozáků, v jehož čele stál hetman.
3
RYCHLÍK, Jan [et al.] . Dějiny Ukrajiny, str. 143

3

země tedy spadaly pod různorodé státy lišící se národnostně, kulturně, jazykově, ale i
duchovně.

1.1.1 Slobodská Ukrajina
Kateřina II. zaměřila svou zahraniční politiku především na rozšiřování území Ruského
impéria. Ve spojení s Ukrajinou se její politika nejprve projevila ve vztahu ke Slobodské
Ukrajině, která se rozprostírala v severovýchodní části dnešní Ukrajiny a jihozápadní části
dnešní Ruské federace s hlavními centry v Sumy a Charkově. Měla tak pro Ruské
impérium velmi důležitou polohu a neprojevovaly se v ní protiruské nálady. Slobodská
Ukrajina nebyla autonomní územní celek, neexistovala v ní tedy centrální kozácká správa a
byla pod přímou kontrolou carských orgánů. Ty si uvědomovaly výhodnou polohu
Slobodské Ukrajiny a zpočátku podporovaly místní obyvatele a udělovaly jim kozácké
výsady, aby pak mohli sloužit jako obranná oblast jižní části Ruského impéria.4
V roce 1765 bylo manifestem Kateřiny II. všech šest kozáckých pluků, které tvořily
Slobodskou Ukrajinu, transformováno na standardní husarské pluky. Díky tomu, že byl
zrušen kozácký plukovní systém, ztratili kozáci svá privilegia a stali se poddanými koruny,
což mimo jiné znamenalo i povinnou službu armádě Ruského impéria. Tato změna
vyvolala mezi kozáky vlnu nevole. Aby se snížil odpor kozáků proti rozhodnutí, byla mezi
ruskou šlechtu přijata kozácká staršina. „Šlo o šikovný tah: Petr III. totiž počátkem roku
1762 vydal tzv. privilegium šlechty, kterým zrušil dosavadní povinnost šlechticů zavedenou
Petrem I. sloužit 25 let státu v civilní, justiční nebo vojenské službě. Učinil je zároveň
neomezenými vlastníky jejich pozemkového majetku, se kterým mohli napříště zcela
svobodně nakládat. Do té doby byl majetek považován po právní stránce za propůjčený
odměnou za službu carovi, což znamenalo, že jej car mohl v případě neposlušnosti
odejmout.“5 Kateřina II. tak mohla předpokládat, že staršina projeví loajalitu a nebude se
bouřit. Veškeré projevy nespokojenosti pak byly ruskou stranou potlačeny.

4
5

Tamtéž, str. 150
Tamtéž
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Společně se změnami v plukovním systému byla Slobodská Ukrajina také přeměněna na
Slobodsko-ukrajinskou gubernii s centrem v Charkově a v čele s gubernátorem.6

1.1.2 Záporoží
Situace záporožských kozáků byla o něco složitější a vyhrocenější, než na Slobodské
Ukrajině. Záporožští kozáci byli po prutském míru z roku 1711 donuceni opustit své
původní území, které bylo kontrolované Ruskem, a přesunout se blíže k ústí Dněpru na
území, které bylo pod kontrolou Krymského chanátu. Založili tam tzv. Oleškivskou Sič7 a
jejich postavení se zhoršilo, protože krymský chán z obav z potenciálních nájezdů kozáků
do okolních oblastí omezoval jejich svobody. Tehdejší kozácký ataman Hordijenko
zaujímal protiruský postoj, po jeho smrti v roce 1733 však opět vznikl prostor ke smíření
s ruskou stranou a v roce 1734 získali kozáci povolení od ruské vlády vrátit se zpět na své
původní území, kde vybudovali Novou Sič. Byly jim také navráceny původní práva a
svobody, to ovšem záporožské kozáky zavazovalo k tomu, že v případě války musí
povinně plnit vojenskou službu v armádě impéria pod velením ruských důstojníků. Již rok
po návratu na původní území se záporožští kozáci zapojili do války Ruska s Osmanskou
říší (1735–1739) a angažovali se i v další rusko-turecké válce (1768-1774). I přesto, že
byla ruská vláda s jejich vojenskou službou spokojena, svou autonomii si dlouho
neudrželi.8
Prvním krokem k likvidaci autonomie kozáků bylo zrušení úřadu hetmanátu a v roce 1764
sjednocení oblasti „Nového Srbska“9 a Slobodské Ukrajiny. Spojením těchto dvou celků
Kateřina II. vytvořila Novoruskou gubernii, zkráceně nazývanou jako „Nové Rusko“.
Centrem nově vzniklé gubernie se stal Kremenčuk. Jako záminka k tomuto kroku
posloužila Kateřině II. příprava na další válku s Tureckem.10
Drtivá porážka Turků v rusko-turecké válce (1768-1774) znamenala pro Kateřinu II. a
Ruské impérium zisk nových území (Azov, Kerč, Jenikale, Kinburn) a přístupu k Černému
6

RYCHLÍK, Jan [et al.] . Dějiny Ukrajiny, str. 150
Tamtéž, str. 146
8
Tamtéž, str. 152
9
Nové Srbsko byla vojenská oblast, kterou zřídila carské vláda mezi řekami Dněpr a Syňucha (ta tvořila
rusko-polskou hranici)
10
MAGOCSI, Paul R. A history of Ukraine: the land and its peoples, str. 270
7
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moři. Krymský chanát se stal oficiálně autonomní oblastí nezávislou na Osmanské říši,
fakticky se však stal závislým na Rusku. I přesto, že se na vítězství podíleli i Záporožci,
kteří zůstali ve válce s Osmanskou říší loajální a prokázali své válečné schopnosti, postihla
je přísná carská politika nejvíce. K pocitu Kateřiny II., že se kozákům nedá věřit a nelze se
na ně spolehnout, přispělo pravděpodobně i povstání pod vedením Jemeljana Pugačova,
které proběhlo v letech 1773–1774. Roli mohl zahrát i fakt, že rozšířením území po ruskoturecké válce již nebylo Záporoží hraničním územím (tedy zmizela potřeba ho využívat
jako ochranný štít hranice Ruského impéria) a jejich význam tak odpadl. V roce 1775
Záporožskou Sič nečekaně obsadilo ruské vojsko, které se vracelo z tureckého tažení. Byla
zrušena funkce košového atamana, pozatýkána staršina, někteří kozáci utekli do Osmanské
říše, někteří byli vřazeni do ruského vojska. Carevna poté vydala manifest O zrušení
Záporožské Siče, ve kterém oficiálně zrušila záporožské kozáctvo.11 Následně bylo území
Záporožské Siče připojeno k Novoruské gubernii. Správou území byl v roce 1776 pověřen
tehdejší favorit carevny, kníže Grigorij Potěmkin, který měl pro tento úkol téměř
neomezené pravomoci.12 V roce 1783 anektovalo Rusko Krymský chanát, který se stal také
součástí Novoruska.13
Správce Novoruské gubernie, kníže Potěmkin, si kladl za cíl kolonizovat oblasti jižního
Ruska, protože nedostatečné osídlení představovalo pro Rusko riziko. Pusté oblasti nebyly
chráněny a mohly se stát snadnou kořistí pro osmanská vojska. Zároveň byla kolonizace
zajímavá i pro šlechtu, která měla zájem na budování obchodních vztahů s novými sousedy
a také na využití možnosti proplutí Černým mořem a rozšíření svých aktivit do
vzdálenějších zemí. Přestože kolonizace těchto oblastí byla zahájena již v první polovině
18. století, aktivně se rozvíjí až po nástupu knížete Potěmkina.
Především v letech 1776–1781 vznikl na území Novoruska i bývále Záporožské Siče velký
počet nových vesnic a osad (poté se noví osadníci začali usazovat v již existujících). Díky
kolonizaci se výrazně zlepšila hospodářská úroveň jižního Ruska. Došlo k rozvoji
zemědělství, obchodu i drobného průmyslu. Nejvyšší procento přistěhovalců přišlo v tomto
období do oblastí jižního Ruska z Levobřežní Ukrajiny, na kolonizaci se však podíleli i
11

Manifest' Gosudaryni Imperatricy Jekatěriny II: Ob' istreblenii Zaporožskoĭ Sѣči. [online]. [cit. 15. 7.
2018]. Dostupné z: http://nasledie.russportal.ru/index.php?id=histrus.manifest1775_08_03
12
RYCHLÍK, Jan [et al.]. Dějiny Ukrajiny, str. 152
13
ŠVANKMAJER, Milan [et al.]. Dějiny Ruska, str. 204
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zahraniční kolonisté.14 Před připojením Krymu přišlo na území Novoruska mnoho
kolonistů z Kavkazu, Balkánského poloostrova nebo Osmanské říše. Do mírové smlouvy
po skončení rusko-turecké války zahrnula ruská vláda vyhlášky, které měly chránit
zahraniční obyvatelstvo proti represím. To motivovalo k přesunu na toto území množství
Albánců, Bulharů, Moldavanů, Poláků či Řeků. Dalšími důvody, které přitahovaly
kolonisty do Nového Ruska, byl zisk pozemků a osvobození od daní na určitou dobu.15
Kníže Potěmkin se věnoval také výstavbě měst, založil například město Cherson,
Sevastopol či Jekatěrinoslavl. Vrcholem působení G. Potěmkina byla cesta Kateřiny II. na
Krym, která se uskutečnila v roce 1787. Potěmkin se k carské cestě připravoval několik let,
aby carevně Kateřině II. ukázal, jakým rozmachem procházejí nově připojené oblasti.
Z tohoto období pochází úsloví „Potěmkinova vesnice“, protože v některých vesnicích,
kterými Kateřina II. projížděla, byly skutečné pouze hlavní ulice a zbylé budovy byly
nahrazeny pouhými kulisami. Také vítající „obyvatelé“ a „řemeslníci“ byli mnohdy
převlečení vojáci Potěmkinových pluků. Kníže se tímto způsobem snažil vytvořit iluzi o
ideálním vývoji situace v nově připojených oblastech.16

14

KABUZAN, V. M. Zaselenije Novorossii v XVIII - pervoĭ polovině XIX veka, str. 166
DRUŽININA, Je. I. Severnoje pričernomor'je v 1775–1800 gg., str. 67
16
ŠVANKMAJER, Milan [et al.]. Dějiny Ruska, str. 204-205
15
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Ačkoliv snahy o likvidaci ukrajinské autonomie můžeme sledovat již za období vlády
předchůdců carevny Kateřiny II., byla to ona, komu se podařilo proces centralizace říše
završit. Učinila tak nejen administrativně, ale i společensky a jazykově. Ukrajinský
historický prostor byl zbaven mnoha autonomních práv a došlo především k likvidaci
kozácké společnosti. Působení Kateřiny II. na Ukrajině je dodnes vnímáno jako
kontroverzní. Pro některé obhájce současné anexe Krymu v roce 2014 představuje postup
Kateřiny II. vzor politického umění. V takovém duchu se ve své knize Rossija – Krym –
Istorija vyslovují i autoři D. Bеljajev a N. Starikov, kteří uvádí, že umění politika spočívá
v tom, že si vezme to, co jeho země potřebuje, takovým způsobem, aby jim nikdo nemohl
klást odpor. V roce 2014 podle nich takové umění prokázal Vladimír Putin při připojení
Krymu k Rusku, stejně jako v roce 1783 Kateřina Veliká.17 Je tedy zřejmé, že kroky
Kateřiny II. v oblasti zahraniční politiky dodnes vyvolávají diskuzi.

1.2

Další osudy Novoruska

V období po skončení vlády Kateřiny II. a před nástupem bolševiků k moci prošla oblast
Novoruska mnoha územními i ekonomickými změnami, měnila se nadále také skladba
obyvatelstva. Po období vlády cara Pavla I. byla Novoruská gubernie rozdělena v roce
1802 na Mykolajevskou (Nikolajevskou), Katerynoslavskou (Jekatěrinoslavskou) a
Tauridskou (Tavrickou) gubernii. O několik let později, poté co Rusko získalo území
Besarábie, se zformovalo Novorossijsko-besarabské generální gubernátorství s centrem
v Oděse, které bylo zrušeno v roce 1874. Od 60. let 19. století procházelo teritorium
Novoruska hospodářským rozvojem. Na území bylo postaveno několik železničních tratí,
urychlila se těžba v Doněcké uhelné pánvi a dále se v této oblasti výrazně rozvíjel průmysl.
V 80. letech byla zahájena těžba manganu, rtuti a také železné rudy. Na počátku 20. století
bylo na území Novoruska 20 oceláren, byla postavena řada strojírenských i jiných podniků,
v Oděse, Mykolajivu a Chersonu se aktivně rozvíjel lodní průmysl. Důležitou roli hrálo
nadále také zemědělství.18
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1.3

Období SSSR

Název Novorusko se používal přibližně do počátku 20. století, kdy procházelo Rusko
občanskou válkou, která v roce 1922 vyústila v založení Sovětského svazu.19 Ve 20.–30.
letech 20. století byla vyhlášena komunistickou stranou oficiální politika tzv. korenizace
(termín odkazuje ke „kořenům lidové národní kultury“), v případě Ukrajiny se hovoří o
procesu ukrajinizace. Byla podporována ukrajinská kultura a ukrajinský jazyk měl nahradit
ruštinu v oblasti školství, médií či administrativy. Záměrem Sovětského svazu bylo
upevnění režimu, aby neruští příslušníci nevnímali negativně a vnuceně novou státní moc.
Již na začátku 30. let byl však proces ukrajinizace zastaven a vystřídala ho naopak politika
postupné rusifikace Ukrajiny.20
Oblast Novoruska byla, jak vyplývá z předchozích kapitol, národnostně nehomogenní.
V době kolonizace tohoto území byly pozemky rozděleny mezi Ukrajince, Rusy, Němce,
Srby, Bulhary, Armény, Řeky i příslušníky dalších národností. Pozemky byly později
nabídnuty i židovským kolonizátorům. Nejvyšší procento však vždy zaujímali Ukrajinci.
V období 2. světové války a po jejím skončení byli němečtí kolonisti a krymští Tataři (kteří
byli obviněni z kolaborace s Němci) násilně deportování do Kazachstánu, Uzbekistánu
nebo na Sibiř. Poté byli nahrazeni etnickými Rusy, kteří se do této oblasti přestěhovali
především z hospodářských důvodů.21
Vzhledem k tématu této práce dále upozorníme na vybrané historické události z období
SSSR, které jsou pro pozdější vývoj na Ukrajině ve vztahu k Novorusku relevantní. Jedná
se o:
1. Připojení Ukrajiny ke Svazu sovětských socialistických republik
2. Darování Krymu Ukrajině
3. Zánik Sovětského svazu a vyhlášení samostatné Ukrajiny
Ad. 1. V období 1. světové války se Rusko potýkalo s vnitřními nepokoji vedoucími až ke
svržení carské monarchie. Vývoj událostí v Rusku se týkal i Ukrajinců. Pád carismu
19
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v březnu roku 1917 přinesl uvolnění a otevřel cestu k demokratickým reformám v Rusku.
To samozřejmě dávalo naději i jednotlivým národům, které chtěly využít situace k získání
větší autonomie, případně samostatnosti. Na Ukrajině v reakci na faktický zánik monarchie
vznikl v Kyjevě Výkonný výbor Rady spojených občanských organizací, který
reprezentoval především proruskou část obyvatelstva. Vznikla však také Ukrajinská
centrální rada (UCR), ústřední ukrajinský národní orgán, ve kterém se soustředili
ukrajinsky orientované elity. UCR se brzy podřídil i kyjevský Výkonný výbor a stala se tak
ústřední politickou silou na Ukrajině. UCR si kladla za cíl vyřešit ukrajinskou otázku a
prosadit autonomní postavení Ukrajiny v rámci federalizovaného Ruska.22
Po Velké říjnové revoluci v listopadu 1917 UCR bolševický převrat odsoudila. Bolševici
sice oficiálně prohlašovali právo národů na sebeurčení, avšak reálně postupovali jinak.
Když 6. prosince 1917 vyhlásili Finové svou samostatnost, existovala vysoká
pravděpodobnost, že další státy je budou chtít následovat. Jednalo se především o baltské
národy a také Ukrajinu. To vedlo bolševiky k reinterpretaci a úpravě práva národů na
sebeurčení včetně odtržení. Tato nová úprava umožňovala uplatnění práva pouze na
proletariát příslušných národů, ne buržoazie. Tímto zásahem bylo právo na osamostatnění
se fakticky znemožněno. Na Ukrajině se to projevilo, když bolševici svolali sjezd
ukrajinských sovětů dělnických, rolnických a vojenských zástupců do Kyjeva na 4./17.
prosince 1917. Představa bolševiků byla taková, že se na sjezdu vyhlásí sovětská moc na
Ukrajině a ustanoví se ukrajinská rada lidových komisařů, čímž se zamezí jakýmkoliv
budoucím tendencím k osamostatnění tohoto území. Problém však nastal v okamžiku, kdy
bolševici zjistili, že nemají v Kyjevě většinu, a proto přesunuli sjezd do Charkova, kde
byla slabší proukrajinské cítění a silnější bolševické skupiny. Sjezd se v Charkově konal
25. prosince 1917 a skutečně na něm byla vyhlášena sovětská republika a ustanovena rada
lidových komisařů, tedy vláda.23 Rozhodnutí uspořádat sjezd v Charkově dokazuje, jak
byla Ukrajina politicko-geograficky rozvrstvená. Nově vzniklá vláda byla čistě bolševická,
přičemž se jednalo o vládu složenou z Rusů doplněných o rusky hovořící Ukrajince
z východních gubernií, jazykem vlády tedy byla ruština. Nadřízeným subjektem nově
vzniklé vlády byla Rada lidových komisařů v Petrohradě, jejímiž členy byli přirozeně
výhradně bolševici. Vzhledem k tehdejší síle a přesvědčovacím metodám Sovětského
22
23
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svazu by k připojení došlo tak či onak, ale fakt, že se tak stalo na sjezdu v Charkově a ne
v Kyjevě potvrzuje, že území východní Ukrajiny bylo pod výraznějším sovětským vlivem
než Ukrajina západní.
Ad. 2. Darování Krymského poloostrova Ukrajině je především v ruských kruzích
záležitost velice kontroverzní. Často se tvrdí, že to byl Nikita Sergejevič Chruščov (1894–
1971), kdo daroval Krym Ukrajině, a objevují se také názory, že tak učinil v podnapilém
stavu. Osobnost N. S. Chruščova je i díky této chybné domněnce doposud kritizována.
Převedení Krymu pod vládu Ukrajinské SSR (Ukrajinské sovětské socialistické republiky)
v roce 1954 znamenalo proces, který trval celých pět měsíců a vyžadoval kromě podpisů
tří prezidentů

(Sovětského svazu, Ruské sovětské federativní socialistické republiky,

Ukrajinské SSR) ještě ústavní zákony parlamentů zúčastněných zemí. Nerozhodl o něm
pouze Chruščov, při hlasování v Předsednictvu ÚV KSSS byl spolu s ním přítomen i
Malenkov, Vorošilov, Bulganin a Kaganovič.24 Bylo tak učiněno v rámci oslav 300. výročí
„opětného sjednocení Ukrajiny s Ruskem“. „Tento čin byl vysvětlován mj. jako závěrečný
akt završující sjednocování ukrajinského území v rámci druhé největší svazové republiky,
zároveň však přispěl k zvýšení podílu ruského respektive ruskojazyčného obyvatelstva
v rámci Ukrajiny.“25 Krym se tedy stal součástí Ukrajinské SSSR a byl v její správě,
zůstával však i nadále pod faktickou kontrolou Sovětského svazu. V sovětské éře se stal
hlavní rekreační destinací.
Ad. 3. Předzvěstí vzniku samostatné Ukrajiny bylo již v roce 1985 zahájení tzv.
perestrojky, tedy vlny reforem Sovětského svazu, které měly zabránit dalšímu kostnatění
systému a jeho hospodářskému i politickému úpadku. S návrhem nového řešení přišel
poslední generální tajemník KSSS, Michail Sergejevič Gorbačov (*1931). Jeho politika
tzv. glasnosti se setkala s obrovským úspěchem hlavně ve světě, nejvíce v Německé
demokratické republice. Proces přeměny byl založen především na politice otevřenosti.
Otevřenost u generálního tajemníka, ostatně u kohokoliv z KSSS, nebyla nikdy předtím
žádoucí vlastností, proto není divu, že byl tímto postupem svět šokován. Hlavními třemi
body reforem byly glasnosť – perestrojka – uskorenie (z ruského гласность –
перестройка – ускорение), které mohou být volně přeloženy jako otevřenost – přeměna –
24
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urychlení. Otevřená politika glasnosti ale nevedla k výsledkům, ve které samotný
Gorbačov doufal a systém se začal pomalu, ale jistě hroutit. Od hospodářství až po hranice
sovětského bloku. Stručně a přesně situaci definoval v březnu 1991 sovětský novinář,
diplomat a sociolog Alexander Jevgenějevič Bovin (1930–2004) když řekl, že do té doby
je drželi silou, ale nyní tu sílu už nemají.26 Vlády jednotlivých satelitních států se začaly
bouřit, v některých státech si události vyžádaly i oběti na životech, což v konečném
důsledku poškozovalo prestiž samotného Gorbačova. Příkladem může posloužit 13. leden
1991. Útok rozzuřených civilistů na televizní věž ve Vilniusu si kvůli rozhodnutí ministra
zahraničí SSSR Eduarda Ševarnadzeho (1928–2014) a následnému zákroku armády,
vyžádal 13 lidských obětí z řad civilistů.27
Gorbačov se nejvíce soustředil na uzavření svazové smlouvy, která by ze států, které byly
součástí Sovětského svazu, vytvořila volnou konfederaci a Sovětský svaz by tak získal
novou podobu. 17. března 1991 proběhlo na území celého Sovětského svazu referendum o
další existenci obnoveného svazu sovětských republik. 77,85 % obyvatel se v tomto
referendu vyjádřilo pro zachování jednotných hranic.28 Na Ukrajině hlasovalo pro
zachování SSSR 70% hlasujících a 80% souhlasilo s ukrajinskou účastí v něm.
V západních oblastech však vedení doplnilo do referenda jednu otázku navíc, která se
tázala na podporu myšlenky úplné samostatnosti Ukrajiny. země voliči hlasovali pro plnou
samostatnost Ukrajiny. Tato idea získala v této části Ukrajiny silnou podporu.29
Uvolňování situace v SSSR přimělo ukrajinský parlament k radikálnějšímu kroku a 24.
srpna 1991 téměř jednomyslně vyhlásil nezávislost Ukrajiny. K tomuto rozhodnutí se měli
občané vyjádřit 1. prosince v celostátním referendu. I přes to, že 70% ukrajinských voličů
ještě v březnu podpořilo zachování Sovětského svazu, v následujících měsících se nálada
změnila a v referendu, které se skutečně konalo 1. prosince 1991 se 90% vyslovilo pro
samostatnost Ukrajiny.30 Krym se vyjádřil pro osamostatnění 54% hlasů a Sevastopol 57%.
Výsledky referenda byly pro mnoho zemí rozhodujícím argumentem pro uznání ukrajinské
nezávislosti.31
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Poslední snaha Gorbačova o záchranu kontinuity SSSR za pomoci vytvoření svazové
smlouvy mezi republikami se ukázala jako marná. I přesto, že koncem dubna 1991 bylo
dosaženo dohody o její přípravě za účasti devíti republik (z původních patnácti), k jejímu
podpisu však nikdy nedošlo. Nereformovatelný systém se dále bortil sám do sebe a střety
mezi novým sovětským prezidentem Borisem Jelcinem oslabovaly popularitu Gorbačova a
naopak posilovaly Jelcina. Politické spory a hospodářský úpadek nakonec vyústil
v celkový rozpad sovětského bloku.32
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1.4

„Ukrajinská krize“

Počátek současných válečných konfliktů na Ukrajině sahá do roku 2007, kdy se uklidnila
situace v Čečensku, kde od konce roku 1999 probíhala Druhá čečenská válka, 33 a
Ozbrojené síly Ruské federace tak byly uvolněny k další činnosti. Podíváme-li se do celé
historie Ruska, je zřejmé, že se takřka trvale nacházelo ve válečném stavu.34 Po uklidnění
konfliktu v Čečensku roku 2007, tedy zároveň i po uvolnění velkého množství vojenských
jednotek Ruské federace, začalo v Moskvě plánování dalších vojenských aktivit. První ze
dvou těchto novodobých tažení vedlo do Gruzie, která je od rozpadu Sovětského svazu
stále v centru pozornosti Moskvy.35 Druhým plánem novodobého/hybridního tažení byla
právě Ukrajina, která je jedním ze států, jenž je Moskvou nazýván pseudostátem, který by
nikdy nevznikl, kdyby nebylo Ruska. Pojmem hybridní válka rozumíme alternativní
způsob vedení válečného konfliktu, kdy agresor používá kromě konvenčních metod a
prostředků, hlavně prostředky a nástroje nevojenské. Tedy místo pušky je použita
propaganda a daný celek je rozvrácen zevnitř.36 Na summitu Rady NATO s Ruskou
federací v Bukurešti v roce 2008 prezident Putin veřejně zesměšnil a zpochybnil význam
Ukrajiny, když ji označil za slepenec území, která v ještě nedávné minulosti náležela
okolním státům.37 Poznámka, kterou prezident Putin pronesl směrem k tehdejšímu
americkému prezidentovi Georgi W. Bushovi, byla nadmíru šokující a zároveň naznačila,
jak Moskva o Ukrajině smýšlí: „Přece chápeš, Georgi, že Ukrajina ani není žádný stát! Co
to je…Ukrajina? Část jejího území je východní Evropa, a část, a to značnou, jsme jí
věnovali my!“38 Zároveň řekl, že obyvateli současné Ukrajiny jsou z velké části etničtí
Rusové, tudíž by jakákoliv snaha o připojení Ukrajiny k NATO mohla pouze
destabilizovat teritoriální integritu země a vést tak k velkým nepokojům.39

1.4.1 „Mechanický pomeranč“
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Zvláštní shodou okolností ruská média vzápětí po skončení výše zmíněného summitu
v roce 2008 zveřejnila plán invaze na Ukrajinu pod názvem “Mechanický pomeranč“ 40.
Okolnosti zveřejnění tohoto plánu nejsou doposud jasné. Nabízí se však vysvětlení, že šlo
o vytvoření dojmu, že média zveřejnila nedopatřením uniklé informace. Zároveň však
informace o plánované invazi na území Ukrajiny mohly mít za cíl ovlivnit ukrajinské
tendence připojit se k NATO. Plán obsahoval tři potenciální scénáře invaze ruských vojsk
na Ukrajinu. Pro tuto práci stěžejní je plán číslo 2, avšak pro komplexní pochopení situace
budou popsány všechny tři scénáře.

1.4.1.1

Mechanický pomeranč, plán 1

První scénář popisoval okupaci Krymského poloostrova, kdy měly být obsazeny zásadní
strategické body za pomoci námořních sil. Strategickými body jsou chápány hlavní žíly
infrastruktury, letiště, přístavy apod. Na ukrajinské jednotky se však útočit nemělo, pokud
se nebudou výrazně bránit. V plánu byl zahrnut předpoklad, že ukrajinské jednotky budou
takovým vpádem paralyzovány a nerozhodnost Kyjeva zajistí dostatek času a prostoru na
celkové ovládnutí území, které již nebude možné zvrátit. Je až neuvěřitelné, jak veliká
panuje shoda mezi plánem a následným přenesením do reality v roce 2014, kdy bylo na
Krymu vyvoláno referendum v momentě, kdy v Kyjevě probíhala hluboká vládní krize.
Této vládě v krizi se však Krym plně zodpovídal. Autonomie Krymské republiky byla jen
zdánlivá. Vládní činitelé v Kyjevě si byli vědomi vysokého počtu etnických Rusů žijících
na území Krymu a jeho historického i vojenského významu pro Rusko. To je jeden
z důvodů, proč Krymu nikdy nebyla uznána plná autonomie a veškerá zásadní rozhodnutí
musela jít přes Kyjev, který se k nim musel nejprve vyjádřit.
16. dubna 2014 proběhlo na Krymu referendum o připojení (znovupřipojení) k Rusku.
Drtivá většina hlasujících se vyjádřila ve prospěch připojení k Rusku. Referendum však
provázely některé nesrovnalosti. Jeho konání bylo vyhlášeno 27. února 2014 – tj. v době
ukrajinských prezidentských voleb. K uspořádání referenda se kladně vyjádřilo 61 z 64
zúčastněných poslanců, přičemž budova parlamentu byla v danou chvíli střežena

40
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neoznačenými ozbrojenci.41 Původně se referendum mělo konat až 24. května, ale data
byla posléze několikrát měněna s odůvodněním, že situace musí být neprodleně vyřešena.
Referendum nakonec proběhlo 16. dubna, přičemž všechny strategické body byly již
obsazené ruskými vojáky. Respektive vojáci nebyli nijak označeni, ale ze vzhledu a
podoby uniforem se dá usuzovat, že šlo o ruské vojáky. Podle Šíra absence označení
napovídá tomu, že Rusko nechtělo před světem nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a
pouze oznámilo, že nemohou bránit svým vojákům, aby pomáhali svým krajanům na
území, které se chce vrátit domů, k matičce Rusi. Tím se zároveň i chtěli vyhnout nařčením
ze strany západu, které by nakonec mohly zhoršit vzájemné vztahy.42

1.4.1.2

Mechanický pomeranč, plán 2

Druhý scénář pracoval s variantou ovládnutí celé oblasti jihovýchodní Ukrajiny. Kromě
Luhansku, Doněcku, tedy míst, kde následně vznikne Novorusko, bylo detailně popsáno
zabrání i dalších oblastí jako Dněpropetrovsk, Záporoží, Charkov a stejně jako v plánu č. 1
Krym. Tento scénář vznikl za účelem hospodářského, především průmyslového,
ochromení země, proto si také zvolil za cíl centra hlavních ukrajinských průmyslových
oblastí. Vzhledem ke koncentraci průmyslových zón v této oblasti není snaha o invazi do
tohoto regionu překvapivá. Dalším z důvodů je i fakt, že se na jihovýchodní Ukrajině
nachází konstrukční kancelář Pivdenne, známá především z doby sovětské. Tato kancelář
vyvíjela v SSSR příslušenství potřebné k sovětskému vesmírnému programu, společně s
dalšími konstrukčními místy nacházejícími se v srdci Sovětského svazu, jako například
město Koroljov43, nacházející se na severovýchodním předměstí Moskvy, které bylo v
období Sovětského svazu pečlivě střeženo. Nyní proto vyvstává další otázka, zda snaha o
zabrání Pivdenne není zároveň snahou o navrácení slávy vesmírnému programu režimu
minulého, kdy se zde vyráběly například raketové systémy, které jsou použitelné i mimo
vesmírný program. Druhý scénář měl stejně jako první začít po vodě poražením
ukrajinského námořnictva, což mělo vyústit ve všeobecný zmatek a ochromení. Tím

41

MacASKILL, Ewen. Russian troops removing ID markings ‚gross violation‘. In: The Guardian [online].
[cit. 25. 7. 2018]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/news/defence-and-securityblog/2014/mar/06/ukraine-gross-violation-russian-troops
42
ŠÍR, Jan. Ruská agrese proti Ukrajině, str.115-116
43
Město Koroljov bylo pojmenované po Sergeji Pavlovičovi Koroljovovi, který je považován za tvůrce
civilního i vojenského vesmírného programu SSSR.
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pádem by se otevřela možnost k dalšímu postupu do nitra země přes všechny již zmíněné
oblasti až do Kyjeva.44

1.4.1.3

Mechanický pomeranč, plán 3

Poslední scénář byl zaměřen především na hlavní město Ukrajiny – Kyjev. Měl to být tedy
plán, jak co nejrychleji a nejefektivněji zničit nezávislost a pospolitost státu zevnitř, od
hlavního města. U prvních dvou scénářů můžeme při pozornějším pohledu zaznamenat
podobnost s realitou, jelikož nyní je jak Krym, tak oblast jihovýchodní Ukrajiny v ruské
sféře vlivu, pod kontrolou ruských separatistů (resp. ruských vojáků bez označení). Scénář
číslo tři lze považovat za nejméně hybridní a téměř čistě vojenský. Plán zabrání/dobytí
Kyjeva spočíval v tom, že město bude obklíčeno ruskými jednotkami a tím se odřízne od
všech komunikačních spojů, čímž se zabrání jakékoliv možnosti ukrajinských jednotek,
aby

se

připojily k obraně

města.

Tento

plán

až

nápadně

připomíná

jednu

z nejvýznamnějších událostí 2. světové války – obléhání Leningradu. Aby však nebyl plán
čistě vojenský, pracoval také s variantou aktivizace etnických Rusů na území celé Ukrajiny
a vytvoření civilně-vojenských složek, které se měly starat o pořádek ve všech oblastech
Ukrajiny.45 Tato situace vyvolává dojem, že tvůrce (či tvůrci) tohoto plánu se inspirovali
ve válečné taktice ze 2. světové války. Tento scénář připomíná snahu o vytvoření skupiny
podobné umírněným Ustašovcům, kteří za druhé světové války terorizovali obyvatelstvo,
jak mohli.
Vzápětí po skončení Summitu NATO 2008 se plány “Mechanický pomeranč“ objevily
v ruských médiích. Jak se tam ovšem dostaly? Variant je několik a od samého počátku se
zdá nejméně pravděpodobná možnost reálného úniku tajných dokumentů do médií. Jednou
z variant je, že Rusko mělo zájem na tom, aby informace unikly, aby tímto způsobem dalo
najevo svůj postoj k Ukrajině. Je možné to chápat jako varování, co by se mohlo stát,
pokud nebudou Rusku po vůli. Druhý scénář se s prvním nevylučuje, spíše ho rozšiřuje o
další důvod, kterým by mohla být snaha Ruska zabránit vstupu Ukrajiny do NATO.
Obdobná situace se týkala například Lotyšska, ve kterém tvoří Rusové přes čtvrtinu
obyvatelstva. Vstup Lotyšska do NATO v roce 2004 znamenal špatnou zprávu pro Rusko,
44
45
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jelikož je obtížné aktivizovat obyvatelstvo proti ruskému veřejnému nepříteli ztělesněnému
v NATO, když se Lotyšsko stalo jeho součástí a je tedy pravděpodobné, že bude stát hájit
spíše zájmy evropské než ruské. Kdyby se bývalo podařilo vstoupit Ukrajině do NATO, dá
se předpokládat, že by nikdy nedošlo k naplnění ani jednoho z výše popsaných plánů díky
podpoře ze strany NATO. Možná se tvůrci opět inspirovali dalším scénářem ze 2. světové
války – Mnichovskou dohodou a jejím dopadem na Československo. Můžeme vyvodit
ještě další závěry, zásadní je ovšem fakt, že výše popsaný „Mechanický pomeranč“
představoval skutečné plány války s Ukrajinou, které vypracoval generální štáb po roce
2005.

1.4.2 Rusko-gruzínská válka a přípravy na konflikt
Již byla zmíněna ruská vojenská akce v Gruzii v létě roku 2008, která se pro budoucí kroky
Ruské federace jeví jako zlomová. V roce 2007 byly oficiálně ukončeny veškeré vojenské
spory v Čečensku, díky čemuž bylo velké množství ruských vojenských jednotek uvolněno
k využití na dalších místech vojenského zájmu. Území Jižní Osetie a Abcházie je
předmětem sporů již od doby vzniku SSSR. Ve chvíli, kdy došlo v srpnu 2008
k ozbrojenému střetnutí mezí gruzínskou armádou a jihoosetskými bojovníky (šlo o snahu
Gruzie o potlačení separatistických tendencí), Rusko do konfliktu vojensky zasáhlo.
Jedním z vysvětlení, jak je možné chápat tento krok Ruské federace, je snaha získat zpět
území, která ztratila po rozpadu SSSR, což by odpovídalo prohlášením prezidenta Putina,
ve kterých dává najevo smutek z rozpadu Sovětského svazu. Vzhledem k tomu, že je Jižní
Osetie i Abcházie dlouhodobě pod faktickou kontrolou Ruska, připojení těchto území se
zdálo být logickým krokem. Ředitel ruských studií při American Enterprise Institute Leon
Aron zanedlouho po rusko-gruzínské válce napsal: „V konečném důsledku vstoupí tato
krátká válka (v Gruzii) do dějin jako počátek zásadní změny ruských národních priorit.
Jako nejzávažnější z těchto nových priorit se dnes jeví znovunabytí statků ztracených
s rozpadem Sovětského svazu v roce 1991, jejž Vladimir Putin označil za „největší
geopolitickou katastrofu 20. století“. […] Kromě Estonska a Lotyšska, kde Rusové sice
tvoří přes čtvrtinu obyvatelstva, ale kde členství v NATO zároveň představuje pro Kreml
zvýšené riziko, je zdaleka nejpravděpodobnějším cílem Ukrajina. Kyjev se opakovaně
vzepřel Rusku a popudil ho vnitrostátní politikou demokratizace, jednoznačně prozápadní
orientací a dychtivostí, s jakou chce vedení státu vstoupit do NATO. Téměř každý pátý
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ukrajinský občan je etnický Rus (což dohromady představuje téměř osm milionů obyvatel),
přičemž toto obyvatelstvo žije převážně na severovýchodě země při hranicích s Ruskem.“46
Za počátek praktické přípravy na válku lze považovat konec roku 2008, kdy započala ruská
reforma armády, díky které byla mezi léty 2008-2012 zformována řada vojenských
jednotek v oblastech sousedících s jihovýchodní hranicí Ukrajiny. Do konce roku 2012
bylo v této oblasti rozmístěno na 400 tanků, cca 1000 těžkých dělostřeleckých systémů,
více než 2000 obrněných vozidel, 250 raketometů, 90 stíhaček, 100 bombardérů, 80
bitevních vrtulníků a 170 víceúčelových vrtulníků.47 Odpověď Ruska na dotaz z jakého
důvodu shromažďují takové množství jednotek a proč na tomto místě byla nekonkrétní a
vágní – z důvodu potlačování potenciálních nepokojů.

1.4.3 Tradiční versus moderní/hybridní válka
Od posledního světového konfliktu se proměňuje způsob vedení války a hovoří se o
modelu hybridní války. Tradiční vedení války by vzhledem k existenci zbraní hromadného
ničení, které jsou koncentrovány v rukou několika mocností, znamenalo ohrožení celé
planety.
I přesto, že Rusko nashromáždilo velké množství jednotek u hranic s Ukrajinou, pro
válečný konflikt nejsou rozhodující. Tradičním způsobem vedená válka není v rámci
Evropy realizovatelná, proto byl zvolen výše zmíněný model války hybridní. V hybridní
formě vedení války není stěžejní pouze využití armády a vojenské techniky. V případě
ukrajinského konfliktu bylo plánováno i využití místního obyvatelstva, dobrovolníků z řad
etnických Rusů a také žoldnéřů, kteří měli rozvrátit vnitřní integritu státu a pomoci vyvolat
celkový zmatek na Ukrajině. Situace měla vytvořit dojem, že se jedná o občanskou válku a
tím měla být odvedena pozornost od faktu, že se mohlo jednat o podnět odjinud, v tomto
případě ze strany Ruské federace. Tímto způsobem by se Rusko vyhnulo potenciální
hrozbě zhoršení vztahů s okolními zeměmi, především s Evropou a Spojenými státy.

46
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Ještě počátkem roku 2014 se zdálo reálným, že se Janukovyč udrží na postu prezidenta, a
bude moci nadále prosazovat své politické cíle, které vykazovaly rysy toho, že jsou
motivovány či řízeny ze strany Moskvy. Nová kapitola Ukrajiny totiž začala koncem roku
2013, kdy prezident Janukovyč odmítl podepsat asociační dohodu s Evropskou unií.
Ukrajina stála před rozhodnutím, zda se vyváže z vlivu Ruska podepsáním závazku
budoucí hospodářské spolupráce s Evropskou unií nebo zda přistoupí na nabídku levného
zemního plynu ze strany Ruska. Oficiální rozhodnutí se přiklonilo na stranu pokračující
spolupráce s Ruskem. V reakci na toto rozhodnutí však vyšli Ukrajinci do ulic a začaly
dlouhotrvající masové protesty na kyjevském náměstí Nezávislosti zvané Euromajdan. To
byl signál pro zahájení příprav ruské strany na vytvoření Novoruska. Cílem ustanovení
Novoruska bylo zcela ochromit Ukrajinu a vytvořit jakýsi stát ve státě na základě modelu
známého z dob Kateřiny II., tedy koncentrovat veškeré ukrajinské průmyslové oblasti pod
ruskou sférou vlivu a díky tomu ze zbytku Ukrajiny vytvořit neživotaschopný útvar.
Původní plán však nebyl vojenský – území Luhansku, Doněcku, Charkova,
Dněpropetrovsku, Záporoží, Chersonu, Oděsy a také Krymu se měla odtrhnou
demokratickou formou, tedy prostřednictvím referenda. Vyhlášení referenda však nebylo
schváleno, situace se příliš vyostřila a prezident Janukovyč uprchl z Kyjeva směrem na
východ. Útěk Janukovyče byl zároveň signálem k zahájení méně demokratického plánu
zabrání území, hybridní invaze, jejímž vyústěním měl být vznik Novoruska. Scénář se
nápadně podobá druhému plánu operace Mechanický pomeranč.48
17. dubna 2014 prezident Putin v přímém přenosu sdělil svůj záměr pomoci ruským
občanům a prosadit jejich práva: „Připomenu, a používám přitom terminologie ještě
carských dob: jde o Novorusko. Charkov, Luhansk, Doněck, Cherson, Nikolajev, Oděsa
nebyly v carských dobách součástí Ukrajiny; jsou to všechno území, která byla předána
Ukrajině ve 20. letech sovětskou vládou. […] Všechno to vzniklo po zasloužených
vítězstvích Potěmkina a Kateřiny II. ve známých válkách s centrem v Novorossijsku. Odtud
také „Novorusko“. Potom, z nejrůznějších příčin, Rusko o tato území přišlo, ale lidé
(Rusové), ti tam zůstali.“49

48
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Opět vyvstává otázka, co bylo opravdovým důvodem tohoto počínání. Napravení
historické křivdy, nebo ochromení nově vzniklého státu a zamezení jeho vstupu do
společenství NATO? Kdyby bylo Novorusko obnoveno, zbytek Ukrajiny by byl zcela
destabilizován, jelikož drtivá většina veškerého průmyslu je situovaná v oblasti Novoruska.
Kdyby byl zahájen plán č. 2 operace Mechanický pomeranč a bylo by vytvořeno
Novorusko, zbytek Ukrajiny by byl paralyzován a nic by nebránilo uskutečnění i plánu č. 3
– absolutní a konečné anexe celé Ukrajiny a přiblížení se hranicím NATO. Z toho důvodu
mohl být vznik Novoruska pro Ruskou federaci tak strategicky významný. Ruští politici a
politologové se při dotazu na myšlenku vzniku „Novoruska“ vyjadřovali tak, že záměrem
vzniku tohoto nového státního útvaru je ochrana místních obyvatel před kyjevskou vládou
nejednající v souladu se zájmy ukrajinských obyvatel. Důvod vzniku je tedy podle ruské
strany čistě obranného charakteru. Našlo se však několik ruských znalců, kteří přiznali, že
by jeden z důvodů provedení tohoto projektu mohlo být i zamezení vstupu Ukrajiny do
NATO. Ruský historik Dmitrij Vitaljevič Trenin (*1955) se v červnu 2014 ke vzniku
Novoruska vyjádřil v duchu, že pokud by toto území opravdu vzniklo, zbytek Ukrajiny by
byl absolutně ochromen a Ukrajina by tak nemohla podniknout žádné kroky směrem ke
vstupu do NATO.50 Další možností však je, že při vzniku „Novoruska“ by měly ruské
vojenské jednotky snazší přístup (hlavně nekontrolovatelný a nepostřehnutelný cizími
obyvateli či vojenskými složkami) až do oblasti Krymu. Jak bylo zmíněno výše, při ztrátě
jihovýchodních oblastí by byla Ukrajina zcela průmyslově a tedy v konečném důsledku i
hospodářsky ochromena. Do područí Ruska by se však dostalo nejen mnoho průmyslových
center

společně

s komplexy vojensko-průmyslovými,

ale

i

mnoho

přístavů

a

komunikačních uzlů, které jsou pro Ukrajinu existenčně důležité. Z druhé strany, ze strany
Ruska, zdárné provedení projektu „Novorusko“ by znamenalo, že by se dostali blíže
k hranicím států NATO, ke hranicím s Rumunskem a zóna vlivu by se tak rozšířila o velmi
znatelnou část. Kromě toho by dosažení strategických vojenských i průmyslových bodů
znamenalo nejen snazší zásobování na místech vojenských střetů, ale i celkové posílení
ruské ekonomiky.

50
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1.4.4 Aktivizace na Ukrajině a vznik Novoruska
Způsob vedení celé operace se lišil od postupu anexe Krymu a dalších předchozích
konfliktů. Avšak několik shodných znaků s anexí Krymu by se přeci jen našlo. Například
hned první a nejdůležitější krok, kterým je aktivizace obyvatelstva na daném území. Za
pomoci proruských organizací sídlících na Ukrajině jako je Ruská jednota51, Oděsskaja
družina nebo Oplot v Charkově a další. Oplot TV52 se dokonce stala jedním
z nejzásadnějších médií proruských separatistů v Doněcku. Na tomto kanálu se v programu
„Bez kravat“53 objevili dokonce i dva zástupci z českého parlamentu, poslanci KSČM
Stanislav Mackovik a Zdeněk Ondráček.54 V čele organizace Ruská jednota stál Sergej
Valerjevič Aksjonov (*1972), který se díky své iniciativě a celkové aktivitě stal 27. února
2014 prvním premiérem anektovaného Krymu a je zároveň současným premiérem nové
Republiky Krym, jejíž status zůstává sporným. Úkolem těchto organizací bylo podněcovat
nepokoje a na daném území obsazovat strategické body jako úřady, železniční a silniční
uzly a další a následně destabilizovat místní samosprávu a zastoupit jejich místo. Díky
tomu se měla zároveň oslabovat moc samotného Kyjeva. Potvrzení této taktiky se nechtěně
dopustil poradce prezidenta Putina, Sergej Jurijevič Glazjev (*1961). 1. března 2014 byl
odposlechnut jeho rozhovor s jednou z jeho spojek v Oděse, které sdělil: „Mám přímý
rozkaz shora burcovat lidi na Ukrajině, jak jen to jde. To znamená, je potřeba je dostat do
ulic […] co nejrychleji. Protože, jak vidíš, prezident už podepsal výnos [jedná se patrně o
rozhodnutí Rady federace, které prezidentu Ruska dovoluje nasadit na území Ukrajiny
armádu – pozn. editora v původním zdroji]. To znamená, že operace začala (operace
Mechanický pomeranč – pozn. autora práce). Už jsou zprávy, že se dala do pohybu
armáda. Tak co tam tedy [provokatéři – pozn. aut.] vysedávají?! [...] Moc důležitá jsou
pro nás rozhodnutí oblastních rad. […] obsadit oblastní rady, aby zástupci mohli přijít, a
těm je taky třeba vysvětlit, zástupcům, že jsou povinni za této situace přijít a hlasovat. Kdo
nepřijde a nebude hlasovat, je zrádce, banderovec, fašista a tak dále, se všemi důsledky.“55
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Koncem května 2014 však začalo být jasné, že se scénář z Krymu již opakovat nebude, i
přesto, že ruské jednotky se shromažďovaly v blízkosti hranic s Ukrajinou, aby tak daly
explicitně najevo, že případný odpor bude tvrdě potlačen. Vzhledem k postupným ztrátám
území začala Moskva měnit taktiku směrem ke Kyjevu a začala požadovat změnu
ukrajinské ústavy a politického systému, která měla zajistit zvláštní status pro Donbas.
Rusko vyvíjelo tlak na Ukrajinu, aby se přeměnila na volnou konfederaci a jednotlivé
jednotky budou mít možnost rozhodovat o zahraničních ekonomických vztazích.56 To by
umožnilo Donbasu se zahraničněpoliticky orientovat na Rusko a poté se díky vyšší míře
autonomie připojit k Ruské federaci a projekt „Novorusko“ by tak byl zdárně dokončen,
sice ne v plném rozsahu, ale přeci.
Uvolnění oblasti Donbasu ze správy Ukrajiny nebyl jediný požadavek ze strany Ruska.
Dále také požadovali záruky о zřeknutí se Ukrajiny jakýchkoliv tendencí o vstupu do
NATO.57 Ruská strana také od Ukrajiny žádala, aby souhlasila s tím, že oblasti Luhansku a
Doněcku již nebudou spadat pod vládu Kyjeva, nadále sice oficiálně zůstanou v oblasti
Ukrajiny, ale reálně budou řízeny z Moskvy. Nově vzniklé oblasti měly nabýt statusu
„Luhanská lidová republika“ a „Doněcká lidová republika“. Tyto dvě nově vzniklé
republiky měly mít zároveň možnost veta v klíčových rozhodnutích celostátního
charakteru.58 Ruskojazyčné obyvatelstvo daných území požadovalo nezávislost na
Ukrajině, bylo tedy v dubnu 2014 provedeno referendum (jehož objektivita byla stejně
jako v případě krymského referenda, které proběhlo o měsíc dříve velice nejistá), které
žádný stát kromě Ruska neuznal. V referendu se jak v Luhanské tak Doněcké oblasti
obyvatelé vyjádřili pro nezávislost na Ukrajině.59 Jedním z důvodů mohl být i fakt, že
velké množství civilního obyvatelstva se rozhodlo oblasti zasažené boji opustit, tudíž
neměli možnost se k budoucnosti této oblasti nadále vyjadřovat.60 Referendum se však
tázalo pouze na samostatnost Luhansku a Doněcku a neřešilo otázku připojení k Ruské
federaci. Situace přerostla v masové demonstrace v Luhansku, Doněcku a Charkově, avšak
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nepokoje hrozily i v dalších městech jihovýchodní Ukrajiny. V Doněcku 6. dubna 2014
demonstrace dospěly nejdříve do stádia otevřených střetů ruských separatistů s policií,
následně do úplně vzpoury ruské menšiny. Situace dospěla do stádia zabírání jednotlivých
policejních stanic, úřadů apod. Jen den poté, 7. dubna 2014, byla vyhlášena mezinárodně
neuznaná Doněcká lidová republika, dále jen DLR. Luhanská lidová republika, dále jen
LNR vyhlásila na základě referenda a téměř identického scénáře jako v předvečer vzniku
DNR svoji nezávislost na Ukrajině 27. dubna 2014.61 Novorusko bylo oficiálně vyhlášeno
o měsíc později, 24. května 2014. Vzniklé události vyvolaly velmocenské nadšení z dob
Sovětského svazu, či carského Ruska a byly v Rusku označeny za „ruské jaro“.62
Vznik Novoruska vyvolal velkou vlnu nevole kromě Kyjeva také v USA a EU. Kyjev tento
čin označil za „teroristický útok“, který je nutné zatlačit vojenskou silou. Proruští
separatisté ale měli plnou podporu ruské armády a také plnou kontrolu nad ukrajinskoruskou hranicí. Kontrola hranice jim zaručovala nerušené zásobování ze strany Ruska. EU
společně s USA uvalily na Rusko ekonomické sankce, ruské vojenské operace to však
neohrozilo a tím pádem ani neodradilo od dalších kroků podporujících plnou funkci
Novoruska. Situaci lze označit za novou občanskou válku. V domácí válečné situaci se
konaly 25. května na Ukrajině mimořádné prezidentské volby, kde proti sobě stanuli Petro
Olexijovyč Porošenko (*1965) a Julija Volodymyrivna Tymošenko (*1960), která byla
právě propuštěná po vítězném Majdanu z vězení. Porošenko ve volbách získal 54,7 %
hlasů. Tymošenko získala pouhých 12,81 % hlasů.63 Nově zvolený prezident se rozhodl
občanskou válku a hlavně Novorusko razantně ukončit a povolal do akce armádu. Kromě
samotné armády se do sporů na stranu Ukrajiny postavilo i mnoho dobrovolnických
praporů. Bohužel však mnoho z těchto organizací pocházelo z řad nacionalistických
skupin, jejichž postoj nekorespondoval se zájmy demokratické vlády. Ukrajinská armáda
postupovala směrem k Luhansku i Doněcku, koncem května 2014 obsadila terminál
doněckého letiště, následně tlačila separatisty blíže k ruským hranicím. 5. července byl
osvobozen od separatistů Slovjansk.64
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17. července bylo nad bojovou linií sestřeleno civilní letadlo Boeing 777 malajsijských
aerolinií s 298 pasažéry na palubě (včetně posádky).65 Sestřelení civilního letadla byla
šokující událost, která postrádala jakékoliv opodstatnění. Po rozsáhlém vyšetřování uzavřel
mezinárodní vyšetřovací tým na podzim roku 2016 případ se závěrem, že letadlo
Malajsijských aerolinií s označením MH17 bylo sestřeleno protiletadlovým raketovým
systémem Buk, který byl přivezen na území Ukrajiny mezi 23. a 25. červnem téhož roku
z ruského Kurska 53. protiletadlovou brigádou ruských raketových vojsk. Po překročení
rusko-ukrajinské hranice brigáda pokračovala až na cílovou pozici, která se nacházela jižně
od města Snižne, odkud také byla střela vypuštěna.66
Postup ukrajinského vojska byl nepřetržitý až do srpna roku 2014, kdy se dostali na hranici
mezi Luhanskem a Doněckem a obě „republiky“ destabilizovali tak, že se s nich staly
neživotaschopné útvary. To byl však moment, kdy se to bojů více zapojilo Rusko. Na
Ukrajinu byl zaslán obrovský „humanitární konvoj“ skládající se z 227 nákladních vozidel
přivážejících přes nekontrolovatelnou hranici „humanitární pomoc“. Tento konvoj však
nepřevážel humanitární pomoc, ale techniku a vojenské jednotky, které měly situaci na
východě Ukrajiny zvrátit ve prospěch separatistů. Tento postup však Ruská federace
opakovaně popřela. Díky „humanitární pomoci“ se začala situace na frontě obracet,
ofenziva byla zahájena 25. srpna 2014 a během několika následujících dnů separatisté
znovunabyli území Novoazovsku, Ilovajsku a Savur Mohyly.67 Kreml vyslání konvoje
s vojenskými jednotkami a technikou opakovaně popřel, Kyjev a západní vlády jsou však
opačného názoru. Jak bylo zmíněno výše, díky kontrole rusko-ukrajinské hranice měla
ruská vojska možnost přesunů svých jednotek bez povšimnutí kohokoliv „zvenčí“.
Koncem roku 2014 bylo na území východní Ukrajiny kolem 7 000 ruských vojáků a až na
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50 000 připraveno na hranicích k okamžitému zásahu.68 Tím se změnila hybridní válka na
válku v tradičním slova smyslu.

1.4.5 Minské dohody
Prvního příměří bylo mezi proruskými separatisty a vládou premiéra Jaceňuka docíleno
5. září 2014 v Minsku. Organizace a záštity jednání se ujala Organizace pro bezpečnost a
spolupráci v Evropě (OBSE). Jednání se kromě představitelů Ukrajiny (bývalý prezident
Ukrajiny Leonid Danylovyč Kučma, *1938) a Ruska (velvyslanec Ruské federace
v Kyjevě Michail Jurijevič Zurabov, *1953) zúčastnili ještě představitelé Luhanské a
Doněcké lidové republiky (LNR Igor Venědiktovič Plotnickij, *1964, DNR Alexandr
Vladimirovič Zacharčenko, *1976). Organizaci OBSE zastupovala švýcarská diplomatka
Heidi Tagliavini (*1950). Dohoda mimo jiné ukládala Kyjevu propuštění vzbouřenců
vzatých do vazby od začátku ukrajinské krize, decentralizaci státní správy a dočasný
autonomní režim pro obě nově vzniklé republiky na území Ukrajiny. OBSE měla dohlížet
na rusko-ukrajinskou hranici a na dodržování závazků obou stran.69 První minská dohoda
však zůstala pouze na papíře a k realizaci vůbec nedošlo, jelikož boje nadále pokračovaly
na všech frontách.
K obnovení jednání došlo až 11. února 2015, kdy se opět v Minsku sešli prezident Ruské
federace Vladimir Vladimirovič Putin (*1952), prezident Ukrajiny Petro Olexijovyč
Porošenko (*1965) a opět představitelé LNR a DNR. Zprostředkování těchto jednání se
ujali německá kancléřka Angela Merkel (*1954) a francouzský prezident Françios Holland
(*1954). Jednání byla zakončena podpisem nové dohody, která byla v podstatě jen
obnovenou původní dohodou z předchozího roku. Kromě nově zúčastněných byla
podepsána i původními signatáři.70 Na základě nové dohody měla vzniknout
demilitarizovaná zóna a separatisté se měli dostat zpět na linii z 19. září 2014. Zároveň
měla proběhnout výměna zajatců z obou stran. Jak již bylo zmíněno u první Minské
dohody, Ukrajina měla propustit zajaté vzbouřence a přijmout zákony umožňující
decentralizaci Ukrajiny, což v reálu znamenalo potvrzení autonomie nově vzniklých
68
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republik. Smlouva a příměří nabyly platnosti v noci ze 14. na 15. února 2015. Ani jedna
strana však dohodu opět nedodržela a velice zarážející byla bezmoc komisařů OBSE,
kterým nebylo umožněno, aby dohlíželi na hranice. Boje tedy nadále pokračovaly, ale již
bez výrazných změn, situace se začala pomalu uklidňovat a začalo se jí dostávat i menší
mediální pozornosti. Za zmínku ještě stojí moment z července 2015, kdy na jednání Rady
bezpečnosti OSN využila Ruská federace právo veta, aby zabránila vzniku soudní
instituce, která se měla plně zabývat vyšetřováním sestřelení malajsijského letadla MH17.
Platností druhé Minské dohody byla zároveň oficiálně ukončena existence projektu
„Novorusko“ a od té chvíle se o něm vládní představitelé přestali vyjadřovat. Bylo to
způsobeno především tím, že Rusko nemělo dostatečné politické páky, aby došlo k
decentralizaci území Novoruska, čímž by vznikla možnost ho získat pod kontrolu Ruské
federace, ale zároveň by si ponechalo možnost ovlivňovat dění na Ukrajině. DNR a LNR
nezískaly svou autonomii, Moskva od nich proto odvrátila svojí pozornost, protože měly
zničenou jak infrastrukturu, tak celou ekonomiku. Stala se tak alespoň trnem oku kyjevské
vlády, kterou bude území nadále vyčerpávat a bránit ji v zásadních rozhodnutích. Odpor
samotných Ukrajinců v tomto konfliktu byl překvapivě velký a Rusko tak bylo postaveno
do situace, kdy by muselo vést otevřenou válku a hrozilo by, že se do konfliktu zapojí
západ. Oficiálně žádné západní státy své vojáky do oblasti neposlali, i když zde tendence
ze strany jak EU, tak USA byly.71
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2

MEDIÁLNÍ REFLEXE

Praktická část této bakalářské práce bude zaměřena na kvantitativně-kvalitativní analýzu
dat nalezených ve vybraných osmi médiích. Pro vhled do problematiky byla vybrána čtyři
česká média, přičemž ČT24 a iDNES jsou média, která jsou všeobecně považována za
objektivní, a AC24 společně s Parlamentními listy jsou naopak vnímána jako média
kontroverzní a ovlivňovaná východní propagandou. Z ruských médií byla vybrána dvě
média, která jsou považována za prokremelská (Rossija 24 a Russia Today) a dvě média,
která jsou označována jako opoziční, tedy kritická k současné ruské vládě (Vedomosti a
Novaja Gazeta). Cílem praktické části je zjistit, kolik bylo v daných médiích zmínek o
Novorossiji (a dalších formách tohoto slova) a jaký byl obecně postoj daných médií k
situaci vzniku a úpadku Novorossiji mezi léty 2013 až 2016.
V bakalářské práci je zohledňována terminologická neustálenost pojmu Novorossija, proto
byly při vyhledávání relevantních článků brány v potaz i další formy (Novorusko, Nové
Rusko, Novorossiya, Новороссия).

2.1

ČESKÁ MÉDIA

2.1.1 ČT24
V roce 2014, kdy tzv. ukrajinská krize došla ke svému pravděpodobnému vrcholu a začalo
docházet k pravidelným krvavým střetům separatistů a vládních jednotek, se poprvé
v mediálním i celospolečenském prostoru začal objevovat pojem Novorossija, neboli Nové
Rusko. Genezi jeho vzniku a užívání jsem popsal v předchozích kapitolách, v následujících
odstavcích se tedy soustředím na analýzu a zhodnocení způsobu referování o tzv. Novém
Rusku prostřednictvím vybraných českých zpravodajských titulů.
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Tabulka č. 1 – počet výstupů na ČT24 se zmínkou o Novorossii
Rok

Počet výstupů v jednotlivých měsících
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

4

0

2

5

2015

2

3

1

1

1

1

0

2016

0

0

0

0

1

0

0

Celkem
11

12

0

0

0

0

10

5

4

2

32

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

1

Celkem

42

2014
Poprvé se na webu čt24.cz, online mutaci zpravodajského kanálu ČT24, objevil pojem
Novorusko, označující území v okolí měst Luhanku a Doněcku ovládaných separatisty,
13.května roku 2014 v článku Ukrajinští vojáci padli u Kramatorsku do léčky - 7
mrtvých72. Pojem se objevil v této spojitosti: „Ozbrojenci na východě země plánují spojit
síly. Separatisté z Luhansku a Doněcku prý jednají o sjednocení obou regionů pod názvem
Novorusko.“73
Od tohoto momentu se ve zpravodajství čt24.cz objevily zmínky o Novorusku a další
substituty tohoto názvu, jež v bakalářské práci sleduji, v roce 2014 celkově 31krát.
V počátcích referování o tomto posléze samozvaném státu čt24.cz uvádí, že se jedná o
tendence separatistů. Až ve třetím článku z 22.května - Separatisté chtějí na východě
Ukrajiny založit Svaz nezávislých republik74, se objevuje zmínka o původci označení ve
veřejném prostoru.
Z dnešního pohledu se její způsob informování jeví jako velmi opatrný a co nejvíce
neutrální. Dnešní optikou lze soudit, že tomu tak bylo pravděpodobně z důvodu nejasného
postoje k tendencím separatistů ze strany Ruské federace a jejího prezidenta,
mezinárodního společenství a hlavně samotné Ukrajiny.
Na základě mé analýzy mohu konstatovat, že způsob jakým čt24.cz označovala Novorusko
72

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1034340-ukrajinsti-vojaci-padli-u-kramatorsku-do-lecky-7-mrtvych
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1034340-ukrajinsti-vojaci-padli-u-kramatorsku-do-lecky-7-mrtvych
74
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1032891-separatiste-chteji-na-vychode-ukrajiny-zalozit-svaznezavislych-republik
73

29

v průběhu času, se zásadním způsobem odvíjel od událostí na vojenském i politickém
kolbišti. Ať už se jedná o chladný postoj Moskvy k této separatistické tendenci, či reakcím
Ukrajiny a také jejímu vojenskému tažení právě proti separatistům.
V průběhu času, zvláště ke konci roku 2014, se označení Novorusko nebo Nové Rusko
relativizuje pomocí slov „tak zvané“ či právě použitím uvozovek. Dlužno dodat, že se tak
děje i na základě užití citací75 z různých stran konfliktu, což v duchu objektivní
žurnalistiky nelze čt24.cz nijak zazlívat.
Jedním z nejzásadnějších důvodů výskytu sledovaných pojmů je tisková agentura
Novorossija,

kterou

na

území

tzv.

Novoruska

vytvořili

a

zprovoznili

právě

separatisti. Jejím prostřednictvím pak z velké části komunikovali hlavně s „vnějším“
světem. Znatelná část z mnou nalezených výstupů na čt24.cz (přibližně polovina), je tedy
zapříčiněna zprostředkováním informací od této tiskové agentury.
I na jejím označování je však znatelný vývoj v jejím vnímání ze strany redakce čt24.cz. Po
jejím vzniku je citována jako „povstalecká tisková agentura Novorossija“76, posléze se
v článcích objevují další varianty jako „podle tiskové agentury Novorossija“77 a „server
Novorossija“78. Z mé analýzy nalezených článků vyplývá, že tato tisková agentura je
redakcí čt24.cz vzhledem k množství citací, vnímána jako relevantní zdroj informací, jehož
případná neobjektivita či zaujatost je čtenáři ve většině případů připomenuta slovem
povstalecká.
Z kvalitativního hlediska se mi referování čt24.cz o problematice Novoruska nicméně jeví
jako vyvážené, jelikož v mnou vysledovaných článcích dostávají prostor obě strany
konfliktu často pomocí původních citací různých představitelů těchto stran, čtenářům je
navíc průběžně vysvětlován kontext dané zprávy a ve zpravodajství čt24.cz se objevují i
větší souhrnné texty, které podrobněji mapují celý konflikt či jeho etapy a vývoj v čase.
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https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1012355-zubov-sankce-putina-zastavily-zapad-mu-ukazal-jakou-cenuzaplati
76
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1022200-kyjev-je-pro-humanitarni-misi-na-vychode-nato-varuje-predruskou-invazi
77
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1018270-na-vychode-ukrajiny-pry-zadrzeli-dalsi-dva-ruske-vojaky
78
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1021459-ukrajinska-armada-pronikli-jsme-do-luhansku-a-priblizili-sedonecku
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2015
Rok 2015 se v referování o Novém Rusku ze strany čt24.cz nesl ve znamení razantního
poklesu oproti roku předchozímu. Celkově se počet výstupů zastavil na čísle deset, což je
v přepočtu propad o takřka přesně dvě třetiny. Přičemž skoro polovinu z nich tvoří citace
separatistické tiskové agentury Novorossija. Příkladem budiž článek z února roku 2015
„Minská dohoda? Jen kus papíru! shodují se ruští i ukrajinští radikálové“.79
Asi nejzásadnějším a z pohledu mé bakalářské práce také nejzajímavějším výstupem roku
2015 byl článek „Zadržené ruské vojáky obvinil Kyjev z terorismu“80. Ten totiž mimo
hlavní informaci, která je patrná z titulku, obsahoval sdělení o tom, že: „Zástupci
povstaleckých „lidových republik“ na východě Ukrajiny se oficiálně zřekli projektu
Nového Ruska, samostatného politického útvaru, jehož částí mělo být osm oblastí na
jihovýchodě Ukrajiny.“81 Po této informaci v článku následuje vcelku podrobná geneze
problematiky a termínu Nové Rusko od jeho prvních momentů v politickém, společenském
a mediálním prostoru až po tehdejší současnost.
Zajímavou výstupem je také článek „Češi a Slováci prý mezi separatisty v Donbasu složili
vlastní bojovou jednotku“82, ve kterém se z do té doby povstalecké tiskové agentury
Novorossija stal pouhý „povstalecký server Novorossija“83. Přičemž toto označení oproti
předchozím variantám značně snižuje relevantnost a důvěryhodnost subjektu. Tuto změnu
lze přisuzovat změně ve smýšlení proruských separatistů, o které čt24.cz informovala
v článku, který jsem popisoval o několik řádů výše.84

2.1.2 iDNES
IDNES.cz je jedním z nejnavštěvovanějších soukromých zpravodajských portálů v České
republice provozovaný mediální skupinou Mafra, pod které mimo jiné spadá Mladá Fronta
DNES, Lidové noviny, týdeník Téma, deník Metro a 5+2.
79

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1503108-minska-dohoda-jen-kus-papiru-shoduji-se-rusti-i-ukrajinstiradikalove
80
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1529978-zadrzene-ruske-vojaky-obvinil-kyjev-z-terorismu
81
tamtéž
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https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1534680-cesi-a-slovaci-pry-mezi-separatisty-v-donbasu-slozili-vlastnibojovou-jednotku
83
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1534680-cesi-a-slovaci-pry-mezi-separatisty-v-donbasu-slozili-vlastnibojovou-jednotku
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https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1529978-zadrzene-ruske-vojaky-obvinil-kyjev-z-terorismu
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Relevantní hledané výrazy: Novorusko, Nové Rusko, Novorossija, Novorossia
Tabulka č. 2 – počet výstupů na iDNES.cz se zmínkou o Novorossii
Rok

Počet výstupů v jednotlivých měsících

Celkem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

3

0

1

2

2

2

2

0

0

0

2

14

2015

3

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

6

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

20

2013
V roce 2013 se na portálu iDNES.cz nevyskytuje žádná zmínka o Novorossiji.
2014
V roce 2014 se první zmínka o nově chystaném projektu „Novorossija“ objevila v článku
s názvem „Ruský blietzkrieg na Ukrajině by Putinovi zvedl rating, soudí expert“ 85. O
Novorusku se v článku objevila pouze jedna zmínka, kdy v jednom rozhovorů prezident
Putin řekl, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ, který je dočasně rozdělen do dvou států
a východní Ukrajina je právě hledaným Novoruskem. Dále řekl, že Novorusko je součástí
nynější Ukrajiny pouze omylem, pochybným rozhodnutím sovětských orgánů. 86 Další
články odkazují na Nové Rusko v historii, až v článku „Separatisté v Luhansku si zvolili
prezidenta i ústavu, žádají OSN o uznání“87. V tomto článku gubernátor Doněcku řekne, že
je zde šance vytvoření nového státu s názvem Novorusko a že by mohl být vytvořen ze
dvou odštěpených oblastí východní Ukrajiny, Luhansku a Doněcku. 24. května 2014 portál
iDNES.cz informoval o vzniku Nového Ruska v článku „Doněck a Luhansk spojily síly,
povstalci vyhlásili „Nové Rusko“.88 26. června vyšla zpráva o vytvoření oficiálního
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http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-k-putinovi-a-ukrajine-dm6/zahranicni.aspx?c=A140419_123347_zahranicni_jj
86
tamtéž
87
http://zpravy.idnes.cz/luhanska-lidova-republika-ma-prezidenta-a-ustavu-fb1/zahranicni.aspx?c=A140519_083959_zahranicni_vez
88
http://zpravy.idnes.cz/na-vychode-ukrajiny-vzniklo-nove-rusko-fc1/zahranicni.aspx?c=A140524_143733_zahranicni_mlb
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parlamentu nově vzniklé konfederace.89 V srpnu se obracela situace na frontě ve prospěch
Ukrajiny, v Moskvě proběhly protesty za podporu Novoruska.90 Následně 14. srpna
iDNES.cz informoval o rezignaci vůdce povstalců Strelkova.91 Na konci srpna vyšel
článek s názvem „Putin myslí na nový stát Novorusko a vyčítá Západu zradu ideálů“92,
v tomto článku je vyjádření prezidenta Putina, ve kterém vyčítá Západu své podporu
Ukrajiny proti proruským separatistům a dokonce sdělil, že tento postup odporuje
demokratickým hodnotám, zároveň se zmínil o novém státu se jménem Novorusko.93
V září v článku „Konečné vítězství zmařili zrádci, stýská si zavržený vůdce separatistů“94.
Zadrženým vůdcem separatistů je míněn Igor Girkin, neboli Strelkov a dle jeho názoru
Rusko kvůli odchodu z Donbasu ztratilo možnost osvobození Nového Ruska bez velkých
ztrát na životech. V listopadu se ještě na portálu indes.cz objevila zmínka o protestu
v ulicích Moskvy, kde se za podporu Novoruska postavilo na 5 000 lidí.95 V prosinci se
v jednotlivých zprávách pojem Novorusko (nebo další jeho formy) objevoval převážně ve
spojitosti s agenturou Novorossija, jedinou změnou byl článek týkající se obnově mírových
jednání a výměny zajatců.96
2015
9. ledna 2015 byla na iDNES.cz první zmínka o Novorusku, kdy článek s názvem „V
Donbasu opět duní děla, těžká palba zasáhla obytné čtvrti Doněcku“97. V tomto článku
autor přinesl sumarizaci na obětech od dubna minulého roku do 9. ledna 2015, kdy si
konflikt vyžádal již více než 4 700 obětí. Zároveň ještě článek poukazuje na skomírající
mírová jednání.98 Další větší zmínka přišla až 15. června 2015, kde v článku „Separatisté
v Donbasu vyvlastňují doly a továrny, aby měli na důchody“ autor popisuje kolabující
89

http://zpravy.idnes.cz/svaz-lidovych-republik-na-ukrajine-dum/zahranicni.aspx?c=A140626_135843_zahranicni_mlb
90
http://zpravy.idnes.cz/ukrajina-mapa-doneck-luhansk-obkliceni-dyi/zahranicni.aspx?c=A140802_164542_zahranicni_aha
91
http://zpravy.idnes.cz/strelkov-doneck-ukrajina-rezignace-d6e/zahranicni.aspx?c=A140814_173635_zahranicni_aha
92
http://zpravy.idnes.cz/putin-mysli-na-novy-stat-0xg-/zahranicni.aspx?c=A140831_150925_zahranicni_skr
93
http://zpravy.idnes.cz/putin-mysli-na-novy-stat-0xg-/zahranicni.aspx?c=A140831_150925_zahranicni_skr
94
http://zpravy.idnes.cz/strelkov-rusko-ukrajina-rozhovor-zradci-putin-fr9/zahranicni.aspx?c=A140911_171821_zahranicni_aha
95
http://zpravy.idnes.cz/rusko-moskva-pochod-putin-den-jednoty-dxl/zahranicni.aspx?c=A141104_152051_zahranicni_aba
96
http://zpravy.idnes.cz/na-vychode-ukrajiny-utichly-zbrane-zacalo-platit-dojednane-primeri-1pn/zahranicni.aspx?c=A141209_075942_zahranicni_fer
97
http://zpravy.idnes.cz/na-vychode-ukrajiny-se-zostrily-boje-mezi-armadou-a-separatisty-p8l/zahranicni.aspx?c=A150109_114505_zahranicni_fer
98
tamtéž
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ekonomiku „Lidových republik“.99 Separatisté podle autora vyvlastňují národní podniky,
aby mohli vyplácet sociální dávky v celém regionu.
2016
V roce 2016 se na portálu iDNES.cz žádné zmínky o Novorusku již nevyskytují.

2.1.3 AC24
Server AC24.cz jsem do mého výběru titulů zařadil zcela záměrně, jelikož se jedná o
server, který je drtivou většinou odborné i laické veřejnosti vnímaný jako dezinformační
server, který de facto tlumočí názory tzv. ruské propagandy. 100 Při jeho analýze mě tedy
zajímalo v jakých souvislostech, jakým jazykem a jakou formou bude o Novém Rusku
tento server informovat.
Je také důležité říci, že server AC24.cz se od ostatních mnou sledovaných titulů výrazně
odlišuje svým pojetím informování. Jedná se totiž o jakousi hybridní formu na pomezí
disciplín zpravodajství, publicistiky a prognostiky. Autor nebo autoři článků mezi nimi
volně přecházejí a velmi často není patrné, zda se jedná o autorův názor, ověřenou
informaci, či odhad. Takový způsob referování o událostech minulých i budoucích je pro
AC24.cz typický a v rámci mnou sledovaných titulů jsem se s ním nikde jinde nesetkal.
Články AC24.cz se z mého pohledu jeví jako problematické také při pohledu na zdroje
informací. Často se totiž jedná jen o překlady článků z jiných webů či blogů101, které jsou
vnímané minimálně jako neobjektivní a zavádějící, ale spíše jako dezinformační, silně
proruské a hlásající ruskou propagandu.
Tabulka č. 3 – počet výstupů na AC.24 se zmínkou o Novorossii
Rok

Počet výstupů v jednotlivých měsících
2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

0

Celkem
11

12

0

0

0

http://zpravy.idnes.cz/ukrajina-separatiste-vyvlastnovani-dvr/zahranicni.aspx?c=A150615_122148_zahranicni_bse
100
https://mediahub.cz/media/902581-dezinformatori-cz-nejvlivnejsi-cesky-dezinformacni-web-jsouparlamentni-listy nebo https://www.respekt.cz/special/2017/dezinformace/ceske-dezinformacni-weby
101
https://www.zerohedge.com/ nebo https://www.globalresearch.ca/
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2014

0

0

0

0

0

0

1

3

1

1

1

0

7

2015

3

3

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

8

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

15

2013
Články z roku 2013 na serveru AC24.cz podobně jako u všech dalších titulů neobsahovaly
žádné zmínky o Novém Rusku.
2014
V roce 2014 referoval server AC24.cz o Novém Rusku v celkově sedmkrát. Hned na úvod
je nutné podotknout, že na rozdíl například od čt24.cz, která Doněckou a Luhanskou oblast
ve svých textech nazývá Novým Ruskem či Novoruskem, AC24.cz ve svých článcích tento
samozvaný stát označuje výhradně ruským názvem, tedy Novorossija, čehož se drží po
celou mnou zkoumanou dobu.
U jazykových aspektů a srovnání ještě chvíli zůstanu. Použiji i stejný příklad, tedy
porovnání čt24.cz a právě AC24.cz.
Zatímco čt24.cz se drží zásad objektivní žurnalistky, využívá zdroje a citace z obou stran
konfliktu, poskytuje čtenářům ověřený kontext, zúčastněné strany nenálepkuje a využívá
jen neutrální či objektivní označení jednotlivých skupin konfliktu, AC24.cz k referování o
událostech přistupuje značně neortodoxně, o zásadách či standardech objektivní
žurnalistiky v podstatě nemůže být řeč.
Prakticky všechny výše popsané aspekty totiž AC24.cz nedodržuje či se chová v duchu
přesného opaku.
Dobře patrné je to například v označování jednotlivých skupin konfliktu. Zatímco
obyvatelé či přívrženci nově vyhlášeného státu jsou označování jako Novorossijci, což je
oslovení, které žádný jiný mnou sledovaný titul nepoužívá, druhá strana konfliktu – tedy
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Ukrajinci – jsou označováni jako Ukrouši, což lze vnímat jako zavádějící, pejorativní a
odsuzující. Rozhodně to nelze vnímat jako objektivní a nestranné referování.
Co se týká jednotlivých výstupů, ve kterých se objevily varianty slova Novorossija, jednalo
se převážně o spekulativní články, které si kladly za cíl odhadnout budoucí vývoj v regionu
i na geopolitické scéně.102 Dalším typem výstupů, který se objevoval byly vcelku podrobné
výčty a popisy bojových akcí v regionu tzv. bojové svodky,103 kterých se v následujícím
roce objevilo ještě několik. Zajímavostí ve výčtu výstupů pak je přepis rozhovoru se
srbským sniperem Dejanem Bericem104 opět převzatým od blogera Sakera,105 jehož články
AC24.cz hojně využívá.
2015
V roce 2015 se server AC24.cz o Novém Rusku zmínil celkově osmkrát tedy přesně o
jeden výstup vícekrát než v roce 2014. Velkou část výstupů tvořily tzv. bojové svodky či
jinak pojmenované válečné zpravodajství a publicistika, které se deatilně zaměřovalo na
výsledky vojenskcýh operací znepřátelenených stran.106 Prakticky výhradním zdrojem
těchto článků je již zmiňovaný blog Vineyrdsaker, přičemž AC24.cz články z tohoto blogu
prakticky celé pouze „překlápí“ do češtiny.

2.1.4 Parlamentní listy
Parlamentnílisty.cz jsem do této bakalářské práce zařadil jako titul, který je vnímaný spíše
prorusky, nicméně širokým spektrem názorů. Je důležité zdůraznit, že server je rozdělený
na publicisticko-autorskou část, která nepodléhá žádné revizi či editaci ze strany redakce a
tudíž ani žádným běžným pravidlům korektní a objektivní žurnalistiky (například
zdrojování) a na zpravodajskou část. Pro své bádání jsem zvolil čistě zpravodajskou část
serveru, tudíž výstupy u kterých byly patrné zdroje. Pro svou bakalářskou práci jsem jako
vodítko zvolil články, které jako zdroj používaly i ČTK, jejíž kvalita a forma zpravodajství
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https://bit.ly/2LxyESC nebo https://bit.ly/2Lz3nP5
https://bit.ly/2vbHYQQ nebo https://bit.ly/2v5hXUr
104
https://bit.ly/2NTLKGl
105
http://vineyardsaker.blogspot.com/2014/11/a-serbian-fighters-story.html
106
https://bit.ly/2Oq8ezT nebo https://bit.ly/2K7cktd nebo https://bit.ly/2OnKa0u
103

36

podléhá zákonným normám a je tedy zárukou objektivity, nestrannosti a kvalitního
zdrojování.
Tabulka č. 4 – počet výstupů na Russia Today se zmínkou o Novorossii
Rok

Počet výstupů v jednotlivých měsících

Celkem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

3

0

4

2

2

2

1

2

16

2015

1

4

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

7

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

23

2013
Články z roku 2013 na serveru parlamentnilisty.cz podobně jako u všech dalších titulů
neobsahovaly žádné zmínky o Novém Rusku ani žádné jiné formy tohoto názvu.
2014
Celkový počet zmínek o Novém Rusku, Novorossiji nebo Novorusku se v roce 2014
v rámci zpravodajství webu Parlamentnílisty.cz zastavil na čísle šestnáct. Přičemž rovnou
polovinu z těchto výstupů obstaraly citace tiskové agentury proruských separatistů, která
nese název Novorossija, o níž jsem jsem se zmiňoval v předcházejících částech mé
bakalářské práce. V článcích Parlamentnílisty.cz dostává přízviska jako povstalecká,
separatistická či vzbouřenecká.107
Historicky první zmínka o Novém Rusku se na serveru Parlamentnílisty.cz objevila
22.května roku 2014 v článku „Na východě Ukrajiny má prý vzniknout Svaz nezávislých
republik“108, který informoval o plánu proruských separatistů z Charkova, Záporoží,
Luhanské a Doněcké oblasti na založení Svazu nezávislých republik. Pojem Nové Rusko a
Novorossija se v textu objevil hned několikrát nicméně první odstavec s tímto výskytem
zněl takto: „Bolotov naznačil, že nový politický útvar má být zárodkem Nového Ruska, jak
107

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dohoda-ktera-by-mohla-uklidnit-situaci-na-vychodeUkrajiny-je-pry-hotova-349504 nebo například https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Putinova-recnadchla-ruske-komentatory-zato-reakce-Donbasu-348671
108
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Na-vychode-Ukrajiny-ma-pry-vzniknout-Svaznezavislych-republik-320210
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východ Ukrajiny v jednom ze svých projevů označil ruský prezident Vladimir Putin. „Nové
Rusko - to je Svaz nezávislých republik," zdůraznil Bolotov.“109 Následoval sumář Putinova
projevu a další doplňující informace k dotčeným oblastem. V rámci tohoto článku se autor
nebo autoři nedopustili žádného hodnotícího komentáře ani

nový stát nijak

nerelativizovali.
Od nerelativizujícího způsobu označování Nového Ruska však redakce velmi záhy
upustila, když hned ve druhém mnou zjištěném výstupu z 24.května téhož roku
„Vyhlášena republika „Nové Rusko". Spojuje povstalecké republiky z východu
Ukrajiny“110 referovala o zástupcích „samozvaných „lidových republik" z východu
Ukrajiny"111 a později v článku o vytvoření nového “státu".112
Zajímavým výstupem, který se například neobjevil na čt24.cz, byl článek „Na východě
Ukrajiny operují soupeřící proruské skupiny“,113 který sumarizoval všechny povstalecké
skupiny působící na východě Ukrajiny. Článek se nesl v duchu informace, že taková
roztříštěnost sil a názorů není pro povstalce a potažmo pro Rusko ničím dobrým.
Vzhledem k obecnému vnímání Parlamentnílisty.cz mě tento článek zaujal i vzhledem
k absenci podobného článku na čt24.cz minimálně v rámci mnou zkoumaných textů. Je
však nutné dodat, že Parlamentnilisty.cz celý text orámovali následujícím sdělením, které
však z hlediska objektivní žurnalistiky lze vnímat jedině pozitivně: „Agentura ČTK
přinesla jejich přehled, jak o něm píší média v obou oblastech. Zdrojem informací jsou
místní analytici a komentátoři, podrobnosti nelze nezávisle ověřit.“114
Specifikem referování Parlamentnílisty.cz o pojmu Nové Rusko jsou také dva následující
nalezené výstupy ze stejného dne – 12.července. Jedná se o články „Kanada zavedla
sankce proti dalším 14 povstalcům na Ukrajině“115 a „EU dala předáky proruských
109

Tamtéž
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separatistů na „černou listinu"116. V obou se totiž objevila následující pasáž s formulací,
která se v jiných mnou sledovaných titulech neobjevila: „Mezi osobami, jichž se nové
kanadské sankce týkají, je i Valerij Kaurov, samozvaný prezident takzvaného Novoruska,
který vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina k vyslání vojsk na Ukrajinu. Novorusko
je proruský termín pro oblast jihovýchodní Ukrajiny.“117 Jednak se v této pasáži objevuje
jednoznačně relativizující „takzvaného Novoruska“118 a druhak věta „Novorusko je
proruský termín pro oblast jihovýchodní Ukrajiny.“119 Takového vysvětlení pojmu
Novorusko

se

žádný

jiný

titul

nedopustil

a

vzhledem

k dnešnímu

vnímání

Parlamentnílisty.cz (PL.cz) ho lze vnímat jako do jisté míry překvapující či překvapivě
objektivní.
2015
Rok 2015 byl na počet výstupů na PL.cz o dost slabší, jejich celkový počet byl sedm,
přičemž čtyři z nich se do mého zkoumání dostala díky separatistické tiskové agentuře
Novorossija, kterou PL.cz využili ve svém zpravodajství jako zdroj informací.
Vzhledem k dalším již popsaným titulům a článkům stojí za zmínku ze zbývajících tří
výstupů překvapivě hned dva.
Prvním je článek „Velkoruský ideolog Dugin: Válka na Donbasu pokračuje! Zdálo se, že
kolem je jen pakáž. Ale objevil se odhodlaný ruský člověk se samopalem“120. Vcelku
dlouhý text, který je „překlopením“ komentáře ruského politologa Alexandra Dugina pro
separatistickou agenturu Novorossija, nemá v rámci mého zkoumání PL.cz ve sledovaných
letech obdoby a vymyká se i faktem, že ho redakce PL.cz nepodrobila žádnému kritickému
pohledu. Zjednodušeně řečeno ho jen přeložila či „překopírovala“.
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Druhý článek, který si zaslouží pozornost je pak text s názvem „Východoukrajinští
separatisté opustili projekt Nového Ruska. Chtějí tak přispět k plnění minských dohod“,121
který informoval o vyhlášení konce myšlenky na Nové Rusko samotnými separatisty, kteří
byli jejími hlavními nositeli a šiřiteli. Článek je z pohledu mé bakalářské práce zajímavý
především poskytnutím byť stručného ale uceleného pohledu na genezi myšlenky na tzv.
Novorusko na východu Ukrajiny.
2016
Z mé analýzy článků na PL.cz vyplývá, že ve zpravodajské sekci tohoto webu se v rámci
roku 2016 již žádné články, které by obsahovaly mnou hledané pojmy, neobjevily.

2.2

RUSKÁ MÉDIA

2.2.1 Russia Today
Televizní zpravodajská stanice Russia Today, zahájila svou činnost v roce 2005.
V současné době operuje na pěti jazycích. Kromě anglického, jenž napovídá samotný
název, tato stanice operuje na jazyce ruském, arabském, německém, španělském a
francouzském. Původním záměrem vzniku Russia Today bylo vytvořit stanici rozměru
americké CNN nebo britské BBC, která by ukazovala světové dění s přihlédnutím na ruské
názory. Kritici ovšem tento postoj definují jako jasné poukázání na fakt, že Russia Today
se stala pouze nástrojem na šíření ruské propagandy skrze další jazyky122. I přes tuto
kritiku se však Russia Today těší velké sledovanosti po celém světě. Vzhledem k velice
rozšířenému názoru, že tato stanice je vlastněná ruskou vládou, není tento kanál považován
za důvěryhodný zdroj informací. Např. na diskuzním fóru quora.com123 se většina
komentářů zaměřuje právě na vlastnictví ruskou vládou, tudíž zdroj komentující
nepovažují za důvěryhodný.124 Obdobně se fanoušci vyjadřují i na dalším diskuzním fóru,
reddit.com125. Steven Erlangen na portálu NY Times ve svém článku s názvem Russia’s
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https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vychodoukrajinsti-separatiste-opustili-projekt-NovehoRuska-Chteji-tak-prispet-k-plneni-minskych-dohod-376001
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123
www.quora.com
124
https://www.quora.com/How-reliable-is-the-news-coming-from-RT-Russia-Today-about-the-conflict-inUkraine
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RT Network: Is It More BBC or K.G.B.?126 proti sobě staví názory mnoha novinářů, kteří
se však opět k důvěryhodnosti tohoto média staví velice protichůdně. Nelze však
opominout, jak Russia Today působí na veřejnost a že je to jeden z nejmodernějších
informačních kanálů.127 V mé práci jsem se zaměřil oproti ostatním
ruským médiím na anglickou verzi tohoto média pro vytvoření jazykového kontrastu.
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Tabulka č. 5 – počet výstupů na Russia Today se zmínkou o Novorossii

2013
V roce 2013 se na kanálu Russia Today žádná zmínka o Novorossii neobjevila.
2014
První zmínka o Novorossii se na Russia Today, dále jen RT objevila 16. března 2014
v článku s názvem Ukraine’s east on fire: Kharkov demands referendum, Donetsk
prosecutor’s HQ stormed. V tomto článku jsou popisovány protesty na ulicích východní
Ukrajiny, zmínka o Novorossii je až na konci článku u popisu protestů v Nikolajevu,
kterých se zúčastnilo na 5 000 občanů. Hlavním důvodem svolání těchto protestů byl
požadavek o vyhlášení referenda, ve kterém by se mohli občané rozhodnout o vzniku
nezávislého území, Novorossii.128 V dalším článku se vzniku Novorossii dovolává
kandidát z posledních prezidentských voleb, Oleg Tsaryov (*1970).129 První zmínka o
vzniku Novorossii se na RT objevila 24. května 2014 v článku „Self-proclaimed Donetsk
and Lugansk republics form ‚Novorossiya‘ union“. Z názvu tohoto článku vyplývá, že
126
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Tamtéž
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https://www.rt.com/news/ukraine-kharkov-rights-donetsk-202/
129
https://www.rt.com/news/159800-tsarev-ukraine-crisis-election/
127
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minimálně oficiální politika RT nekoresponduje s postoji proruských separatistů a obě
lidové republiky jsou označeny jako samozvané.130 Další články se zabývají převážně
protesty, ve kterých občané protestovali proti průběhu prezidentských voleb na Ukrajině.
19. června 2014 v článku s názvem „SBU or NSA? Prankster calls Belarus leader posing
as Yanukovich’s son, gets convo leaked in Kiev“ RT informovala o vtipu známého
moskevského novináře, který zavolal běloruskému prezidentovi Aleksandru Lukašenkovi
(*1954), představil se jako syn již sesazeného prezidenta Viktora Janukovyče (*1950) a
domáhal se možnosti azyl v Bělorusku pro svého otce, pokud by nadále nemohl zůstat
v Rusku. Během svého rozhovoru prezident Lukašenko přislíbil, že mohou přijet kdykoliv
a dále se domluví.

131

V dalších článcích se zmínkou o Novorossiji je popisován čistě

informativně vývoj na frontě. Zlom přišel 30. července 2014, kdy se RT místo válečným
konfliktům více věnovala následkům, nově vzniklé humanitární krizi. „‘Situation
atrocious‘: Russian Red Cross says E. Ukraine faces humanitarian catastrophe“132.
V tomto a následujících článcích autoři rozebírají následky bojů na východní Ukrajině a
dopady na běžné obyvatelstvo, které tak v některých oblastech přišlo jak o vodu, tak
elektřinu. V září se RT věnuje následkům bojů a za jakou cenu jednotlivé strany dobyly
svých území. V listopadu informuje o volbách vedoucích představitelů samozvaných
republik Luhansku a Doněcku133.
2015
První článek roku 2015, z 15. února, informuje o iniciativě proruských separatistů, kteří
souhlasí se zastavením palby, vytvořením demilitarizované zóny a vedením dalších
rozhovorů vedoucích k uklidnění situace.134 První pobouření však přichází záhy, 16. února
2015, v článku s názvem „EU adds more Russians, eastern Ukrainians to sanctions list
after successful Minsk talks.135“ V tomto článku autor popisuje uvalení dalších sankcí
směrem k dalším ruským a východo-ukrajinským představitelům. 16. dubna 2015 RT ve
článku „Series of ‚bizarre suicides‘ & murders: Former Ukrainian MP shot dead in Kiev“
informuje o sérii bizarních sebevražd, vražd a vraždě bývalého člena ukrajinského
parlamentu a aktivistu proti Majdanu, Olega Kalašnikova (1962-2015). 10. října 2015 se na
130
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RT objevil článek s názvem „US ‚recognized‘ E. Ukrainian regions of Donetsk, Lugansk
as independent (56yrs ago…)136. Sám o sobě název článku je zavádějící, jelikož ve čtenáři
může evokovat pocit, že Spojené státy americké uznaly nezávislost Luhanské a Doněcké
oblasti již před 56 lety. Po bližším prozkoumání článku se však čtenář pouze dozví, že toto
území patří Kozákům a mělo by jim tak opět připadnout.
2016
V roce 2016 RT o Novorossiji již vůbec neinformovala.
V RT bylo mezi léty 2013 a 2016 dohromady 26 zmínek o Novorossiji.

2.2.2 Novaja gazeta (Новая газета)
V roce 1993 skupina „utečenců“ z deníku Komsomolskaja pravda137 založila v Moskvě
tento deník s ideou objektivního informování obyvatel Ruské federace. Ke vzniku pomohl
sám M.S. Gorbačov, když do nově vzniklé redakce daroval 8 počítačů. Deník
Komsomolskaja pravda již svým názvem odkazuje na minulost a SSSR. Slovo Komsomol
označuje komunistický svaz mládeži, z ruského Kommunističeskij sojuz molodeži
(Комсомоль - коммунистический союз молодежи)138. V současné době je to jedno
z neuznávanějších a nejčtenějších ruských médií. Zároveň je označováno jako opoziční,
díky čemuž často čelí kritice ze strany ruské vlády.139
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Tabulka č. 6 – počet výstupů na Novoj Gazete se zmínkou o Novorossii
2013
První zmínka o Novorossiji na Nové Gazetě byla již 1. prosince 2013, kdy vyšel seznam
pohřešovaných novinářů na Ukrajině. Jedním z nich byl ruský občan Sergej Ivanovič
Jurčenko (*1948), který pracoval jako zpravodaj pro portály „Novorossijskije info“ a
„Tavričejskije vesti. Novorossija“. Jak napovídá jméno druhé portálu, jedná se o odkaz na
dobu Ruského impéria, na Tavrickou gubernii, která byla po roce 1917 rozdělena na další
územní celky a následně připojena k SSSR.140
2014
V tomto roce bylo na Novoj Gazetě celkem 73 zmínek o Novorossiji, přičemž již 12.
května se objevují první náznaky možného vzniku Novorossiji. Tato zmínka byla v článku
„Doneckaja narodnaja republika možet obedinitsja s Luganskom“, název tohoto článku lze
nejpřesněji přeložit jako „Doněcká lidová republika se může spojit s Luhanskem“.141 O
vzniku Novorossiji portál informoval 24. května 2014, v den podepsání deklarace o vzniku
konfederace. Hned následující den se objevil na portálu další článek o protestech vedených
proti ukrajinským prezidentským volbám.142 12. června portál informoval o chystaném
podpisu nové ústavy obou republik.143 Po zbytek června a začátek srpna byla v článcích
řešena hlavně nová politika Novorossiji. Novaja Gazeta nezpochybňuje existenci
140
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Novorossiji, až do konce června se nikde neobjevují výrazy jako takzvaná, či samozvaná
apod. 28. června v článku „Charkovskaja oblasť otgoraždivajetsja ot samoprovozglašennoj
Novorossii“144, tedy „Charkovská oblast se odděluje od samozvané Novorossiji“. 17.
července bylo nad bojovou oblastí sestřeleno dopravní letadlo Malajsijských aeroliní
s označením MH17, vyšla o tom pouze krátká zpráva, jelikož mnoho informací o situaci
ještě ani nebylo známo.145 Do konce července ještě portál několikrát informoval o politické
situaci mezi USA, EU a Ukrajinou. V srpnu byly hlavním tématem boje, posun linie
ovládané ukrajinskou armádou a proruskými separatisty, výměny zajatců apod. Oproti
Russia Today Novaja Gazeta neinformovala tak podrobně o událostech civilistů, ale více
se zaměřovala na boje na frontě. V září portál několikrát informoval o prostestech
v Moskvě pro a proti existenci Novorossiji.146147148149 Do konce roku byly hlavním
tématem boje s občasnými vložkami, jako byly v listopadu volby vrchních představitelů
jednotlivých republik.150 Až v prosinci portál poprvé informuje o OBSE (Organizace pro
organizaci a spolupráci v Evropě) a roli v Minských dohodách a koncem roku se objevila
také zmínka o uvalení sankcí USA a EU proti vybraným ruským i ukrajinským občanům,
kteří byli shledáni vinnými v různých oblastech konfliktu na Ukrajině. Rok 2014 byl
v Novoj Gazetě převážně vojenský a o humanitárních akcích informoval velice povrchně.
2015
V roce 2015 se na portálu Novaja Gazeta objevilo celkem 24 zmínek o Novorossiji,
přičemž v jednotlivých článcích je o Novorossiji informováno jako o uznaném státním
útvaru. V lednu i únoru je převážné množství zpráv zaměřených opět na bojové akce a
hlavně na posuny linie. Koncem února se objevují první zmínky o dodávkách zemního
plynu na Donbas.151 Další zprávy spíše jen udržovaly ve čtenářích informaci o existenci
Novorossiji, avšak v 20. května 2015 přišel velký zlom, kdy vyšel článek s názvem „DNR
144
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i LNR zajavili o zamorozke projekta „Novorossija“, tedy „DNR a LNR informovali o
zamražení projektu „Novorossija““.152 A hned následující den vyšel článek s názvem „V
DNR oprovergli zakrytije projekta „Novorossija“, tedy „V DNR vyvrátili ukončení
projektu „Novorossija““. V následujících měsících se v článcích objevovaly pouze
informace o sestřeleném dopravním letadle MH17 a příběhy vojáků z fronty. Koncem roku
se ještě objevilo několik zpráv ryze politického charakteru a drobení politické síly a
sjednocenosti v Novorossiji.153
2016
V roce 2016 se objevilo pouze 8 zpráv se zmínkou o Novorossiji, přičemž ze začátku roku
se neřešila žádná důležitá témata, jen záležitosti vnitřní politiky. 15. září 2016 Novaja
Gazeta informovala dokonce dvakrát o vpádu pěti až šesti příslušníků FSB do „Muzea
Novorossiji“ v Petrohradu.154 Ze vpádu příslušníků tajné policie v maskách obvinil vrchní
představitel Novorossiji Igor Vsevolodovič Strelkov (*1970) ruského prezidenta Putina155.
Do konce roku se pojem Novorossija objevil pouze velmi okrajově, bez výpovědní
hodnoty.

2.2.3 Vedomosti (Ведомости)
Noviny s názvem Vedomosti vycházely již za doby vlády Petra I. Velikého, avšak to je jen
shoda názvu. Nové Vedomosti byly založeny v roce 1999, současné době je to jeden
z nejsledovanějších ruských serverů. Rusy je tento server označován jako protivládní, i
když ne radikálně. Ve svých zprávách informuje i o kontroverzních událostech, avšak
poměrně smířlivě a snaží se o co největší neutralitu.
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https://www.novayagazeta.ru/news/2015/05/20/112340-dnr-i-lnr-zayavili-o-zamorozke-proekta-171novorossiya-187
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https://www.novayagazeta.ru/news/2015/10/28/115946-lider-171-novorossii-187-strelkov-dopustilsozdanie-oppozitsionnoy-putinu-partii
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https://www.novayagazeta.ru/news/2016/09/15/124971-v-peterburgskiy-muzey-novorossii-prishli-sobyskami
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Tabulka č. 7 – počet výstupů na Vedomosti se zmínkou o Novorossii.
Rok

Počet výstupů v jednotlivých měsících

Celkem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

3

6

4

7

16

13

13

15

7

84

2015

3

9

4

5

4

0

3

4

5

5

1

1

44

2016

2

3

0

0

1

0

1

2

4

1

2

1

17

Celkem
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2013
V roce 2013 se na portálu Vedomosti neobjevila žádná zmínka o pojmu Novorossija.
2014
V roce propuknutí krize v plné míře se na portálu Vedomosti objevilo 84 zmínek o
Novorossiji. První zmínka byla 17. dubna 2014 v článku „Putin: Vlasti Ukrajiny dvinuli
tanki i abiaciju na graždanskoje naselenije“, tedy „Putin: vláda Ukrajiny vrhla tanky a
letectvo na místní obyvatele“.156 V tomto článku je pouze jediná zmínka o Novorossiji,
když prezident Putin poukáže na fakt, že v historii bylo území východní Ukrajiny takto
nazváno. Článek „Ot redakcii: Igra v Novorossiju“, tedy „Od redakce: Hra na
Novorossiju“ odkazuje na historii východní Ukrajiny v dobách vlády hlavně Petra I.
Velikého (1672-1725) a Kateřiny II. Veliké (1729-1796)157. V tomto článku a
následujících se objevuje kritika snahy o znovuobnovení Novorossiji. Následně se na
serveru objevily články týkající se popisu současného konfliktu jakožto hybridní války.
24. května 2014 server oznámil vznik Novorossiji a v následně informuje hlavně o
politické situaci, jak je nově vzniklá konfederace složená, na jakých politických doktrínách
se staví a jak místní představitelé hodlají postavit fungující stát ze zatím nefunkční oblasti,
ve které se vede hybridní válka. Vedomosti neoznačuje Novorossiju jako samozvaný
územní celek. V srpnu se objevilo několik článků pojednávajících o potížích v Novorossiji,
ne však humanitárních jako RT či vojenských jako Novaja Gazeta, ale články byly
věnovány hlavně stránce politické definice v Luhanské lidové republice a Doněcké lidové
156
157

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/04/17/putin-vlasti-ukrainy-dvinuli-tanki-i-aviaciyu-na
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/04/21/igra-v-novorossiyu
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republice.158 Velká pozornost byla také věnována vzniku nové ústavy. 27. října 2014 vyšel
článek s názvem „Pravila Putina“, tedy „Pravidla Putina“.159 V tomto článku se objevila
sumarizace za 15 let vlády prezidenta Putina a na konci článku se objeví zmínka o
ukončení projektu Novorossija. V listopadu 2014 bylo nejvíce prostoru věnováno volbám
vrchních představitelů v Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice.160
Koncem roku se objevily první informace o velice špatné sociální situaci na území obou
samozvaných republik a s tím i první články popisující humanitární pomoc ze strany
Ruska, článek ze 13. listopadu „V Doněckě ždut sjedmuju partiju gumanitarnoj pomoši iz
Rossiji 14 nojarbra“, tedy „V Doněcku očekávají sedmou část humanitární pomoci
z Ruska 14. listopadu“ popisuje humanitární katastrofu v celé Novorossiji. Do konce roku
se články zabývají kritikou politické situace, nejvíce článek z 3. prosince 2014 s názvem
„Ot redakcii: Što označajet smjena kremlevskich kuratorov Novorossiji“, tedy „Od
redakce: Co ukazuje změna kremelských kůrátorů v Novorossiji“, ve kterém redakce
poukázala na anexi Krymu a sděluje, že se stejným zájmem postupovala vláda Ruska také
na východě Ukrajiny. Článek dále popisuje vývoj vnitřních politických intencí Novorossiji
a analyzuje jednotlivá pochybení.
2015
Za celý rok 2015 se na portálu Vedomosti objevilo 44 zmínek o Novorossiji. Články na
začátku roku obdobně jako na konci roku předchozího, analyzovaly vzniklou humanitární a
politickou krizi na východní Ukrajině, například článek „Pokupať ili ogoraživaťsja? Kak
ruxnět novorosskaja stěna.“, tedy „Nakupovat, nebo zbavovat se? Jak padá novoruská
zeď.“161 Dalším důležitý článek vyšel 2. března 2015 s názvem „Intervju Borisa Njemcova
Financial Times – adno iz posljednich v jevo žizni“, tedy „Rozhovor Borise Němcova pro
Financial Times – jedno z posledních v jeho životě“.162 Tento moment je důležitý proto, že
Boris Němcov (1959-2015) byl velkým kritikem současné vlády a údajně kvůli tomu byl
také na mostě vedle Rudého náměstí v roce 2015 zastřelen. Od března do května se ve
všech článcích se zmínkou o Novorossiji řešila vzniklá krize, důvody kolapsu projektu
158

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2014/06/12/dnr-i-lnr-sozdayut-obschij-parlament-i-pravitelstvocarev
159
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/10/27/pravila-putina
160
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/11/02/v-luganskoj-i-doneckoj-narodnyh-respublikahprohodyat-vybory
161
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/12/slovo-i-delo-podkup-ili-stena
162
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/03/02/intervyu-borisa-nemtsova-financial-times-odno-izposlednih-v-ego-zhizni
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Novorossija a co bude s daným územím a hlavně lidmi, dále. 19. srpna vyšel další článek
obsahující velkou kritiku současné vlády, „Rossija – vjernyj i posljedovateľnyj učjonik
Bjelorusii“, tedy „Rusko – věrný a důsledný učeň Běloruska“.163 Zbytek roku se taktéž
řešily pouze příčiny a následky kolapsu, největším příkladem je tomu článek z 5. října
„Porošenko: potjerpjev krach v Novorossiji, Putin pytajetsja sozdať Novosiriju“,
„Porošenko: přečkal krach v Novorossiji, Putin chystá vytvořit Novosýrii“.164 Tento
článek jasně poukazuje na postoj k současné vládě Ruska.
2016
V roce 2016 se od začátku roku portál Vedomosti dále věnoval v občasných zprávách o
východní Ukrajině pouze příčinám velkého úpadku. V září stejně jako u portálu Novaja
Gazeta přišla zmínka o policejní razii v Muzeu Novorossiji v Petrohradu.165

2.2.4 Rossija 24 (Россия)
Televizní kanál/portál Rossija 24 je v Rusku chápáno stejně, jako ČT24 v České republice.
Jedná se o největší a nejsledovanější televizní kanál i informační portál. Vysílá od roku
2006 i do několika zahraničních zemí ve čtyřech jazycích, kromě ruského také anglicky,
francouzsky a německy. Veřejností je kanál Rossija 24 považován za provládní médium.
Tabulka č.8 – počet výstupů na Rossija 24 se zmínkou o Novorossii
Rok

Počet výstupů v jednotlivých měsících
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

6

2

14

17

45

51

51

52

32

27 297

2015

17

30

24

10

6

3

13

7

0

3

1

1 115

2016

0

0

3

3

1

0

0

1

2

1

1

1

Celkem

0

13
425

163
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165
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2013
V roce 2013 portál Rossija 24 o Novorossiji neinformoval.
2014
První zmínka o Novorossiji byla v březnu roku 2014, bylo to však velice okrajové a za
zmínku stojí až článek ze 4. dubna s názvem „Puť na poľzu: istorija Kryma – istorija
Rossiji“166, tedy „Cesta za užitkem – historie Krymu, historie Ruska“. V tomto článku
autor poukazuje na slávu z doby vlády Kateřiny II. Veliké a na roli Tatarů před
anektováním východní Ukrajiny Ruským impériem. Až do května se na tomto portálu
v článcích s výskytem pojmu Novorossija informuje pouze z historického hlediska, až 13.
května v článku „Javka na vychod: kuda povernět Donbass - Ukraina, Rossija ili
Novorossija?“167, tedy „Cesta na východ: kam se vydá Donbas – Ukrajina, Rusko nebo
Novorossija?“. Portál Rossija 24 se staví ke vzniku Novorossiji velice pozitivně a
informuje o každém pohybu vojsk tak občanů. Zároveň se staví velice kriticky k ukrajinské
armádě a často jí dává za vinu ztráty na životech civilistů. Vzhledem k tomu, že portál
Rossija 24 přebírá mnoho zpráv ze zpravodajské agentury se jménem Novorossija, která
mnohdy informuje o dění na východní Ukrajině jen velice povrchně a vyjadřuje se
převážně k dění zahraničním, bylo celkově za tento rok 297 příspěvků se zmínkou
Novorossiji. Stejně jako ostatní zkoumané ruské portály i Rossija 24 informovala o vzniku
Novorossiji 24. května 2014.168 Důležitý moment přišel 26. června, kdy vyšel článek
informující o přijetí nové ústavy Novorossiji. „Konstitucija prinjata: Novorossija polučila
oficial'nyj status“, „Ústava přijata: Novorossija přijala oficiální status“.169 14. července
vyšel článek útočící na ukrajinskou armádu a ironicky je označující jako „osvoboditele“.
Název tohoto článku je

„"Osvoboditěli" Donbassa uničtožajut něsoglasnych“,

„“Osvoboditelé“ Donbasu ničí nesouhlasících“170. V článku je dobytí části území
Donbasu ukrajinskou armádou označováno jako masakr tamních obyvatel, kteří jsou
s rukami nad hlavou vyháněni ze svých domovů a těch, kdo neuposlechli, bylo zastřeleno.
Dále se tento portál věnuje hlavně reportážím z fronty z pohledu proruských separatistů.
166

https://www.vesti.ru/doc.html?id=1445230

167

https://www.vesti.ru/doc.html?id=1577982
https://www.vesti.ru/doc.html?id=1614957
169
https://www.vesti.ru/doc.html?id=1730827
170
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29. srpna následně vyšla zpráva „Putin: Rossija ně anněksirovala Krym, a zaščitila jego“,
„Putin: Rusko neanektovalo Krym, ale zachránilo“.171 V tomto článku je vyjádřen velmi
kladný vztah k rozhodnutí anexe Krymu. 4. září článek s názvem „Lugansk i Doněck
predložili svoj mirnyj plan“172, „Luhansk a Doněck představili svůj mírový plán“
informuje o úmyslech vrchních představitelů Novorossiji a získání plné samostatnosti na
Ukrajině, avšak zároveň v těchto mírových plánech byla požadována možnost ovlivňování
zahraniční politiky Ukrajiny. V září portál informuje o nastupující humanitární krizi а
v říjnu se stejně jako Vedomosti věnuje tento portál volbám v Novorossiji. Článek z 29.
října 2014 je velice kontroverzní již svým názvem: „JeS - Rossii: priznajetě vybory v
Novorossii – nakažem“173, „EU – Rusku – přiznejte volby v Novorossiji – potrestáme“.
V tomto článku je vykreslena Evropská unie jako nepřítel ruského lidu, jelikož
představitelé EU v Rusku kritizovali akceptování voleb v Novorossiji. Do konce roku se
tento portál věnoval hlavně humanitární pomoci ze strany Ruska a vykreslování ideji nové
země, která vděčí za svou existenci Rusku.
2015
Nový rok 2015 se dle portálu Rossija 24 nesl ve znamení možného míru, ale spíše dalších
válečných konfliktů. V únoru portál rozebírá podobu Novorossiji a obrovskou humanitární
krizi, která se zde v posledních měsících začala intenzivně prohlubovat., například 11.
února byl vydán článek s názvem „Čeljabinsk otpravit 60 tonn gumanitarnoj pomošči na
Donbass“174,

„Čeljabinsk vypravil

60

tun

humanitární

pomoci

na

Donbas.“

V následujících měsících je tématika poměrně monotematická a objevují se jen stálé zmíny
o humanitární krizi a zašlé slávě Novorossiji. Většina vydaných článků ani neinformuje o
dění v oblasti Novorossiji, pouze vycházejí případně čerpají informace ze článků vydaných
tiskovou agenturou Novorossija.
2016

171

https://www.vesti.ru/doc.html?id=1929564
https://www.vesti.ru/doc.html?id=1944760
173
https://www.vestifinance.ru/articles/48800
174
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2346919
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V březnu roku 2016 v portál informoval o nově chystaném filmu zobrazujících hrdinské
činy proruských separatistů ve východní Ukrajině.175 Další zprávy již nesou jen zmínku o
tiskové agentuře s názvem Novorossija.

Závěr
Tato bakalářská práce byla zaměřena na mezinárodně neuznávanou konfederaci s názvem
Novorossija, která existovala na území východní Ukrajiny mezi léty 2014 a 2015. Práce si
kladla za cíl zmapovat a zanalyzovat, jak tuto situaci reflektovala vybraná čtyři česká a
čtyři ruská média. Samotnému výzkumu předcházela kapitola věnovaná historickému
kontextu daného prostoru, ve které byly popsány důležité historické události související s
tímto územím od vlády Kateřiny II. až po samotnou tzv. ukrajinskou krizi.
Rámec mediálních výstupů, které byly podrobeny zkoumání, byl záměrně rozšířen o jeden
předchozí a jeden následující rok (tedy 2013 a 2016), aby bylo prověřeno, zda se
objevovaly zmínky o Novorossiji před vyhlášením i po ukončení tohoto projektu. Ve
výzkumné části byla uplatňována kvantitativně-kvalitativní analýza. V ruských médiích
bylo za pomoci této metody nalezeno 702 výstupů, z čehož 26 náleželo Russia Today, 106
Novaja Gazeta, 145 Vedomosti a 425 Rossija 24. Jednotlivá média k problematice
přistupovala velice odlišnými způsoby. Články Russia Today spojené s termínem
Novorossija byly zaměřeny převážné na humanitární aspekt, především na popis situace
tamních civilistů a příliš neřešily politickou situaci a samotné boje tolik, jako právě civilní
záležitosti. Novaja Gazeta se naopak ve svých článcích zaměřovala převážně na bojovou
stránku ukrajinské krize, tedy na bojové konflikty na východní Ukrajině. Články portálu
Vedomosti se nejvíce zaměřovaly na politickou stránku konfliktu, vývoj jednotlivých
událostí a jejich dopady na politickou scénu. Nakonec Rossija 24 se svými 425 zmínkami
mapovala celou situaci na všech polích, avšak nejvíce se vyznačovala negativními postoji
k Západu, EU a USA. Zároveň tento portál působil jako nejucelenější v tom, že před
příchodem první zmínky o potenciální obnově Novorossiji, nabídl čtenářům historický
vhled do situace.
Oproti ruským bylo v českých médiích „pouhých“ 101 výstupů, přičemž 15 výstupů bylo
na portálu AC24, 23 na parlamentnílisty.cz, 20 na iDNES.cz a 42 na ČT24. ČT24 se po
175
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52

celou dobu existence Novoruska vyjadřovala o dění nejvíce objektivní formou žurnalistiky
ze všech českých médií. Oproti tomu portál AC24 se vyjadřoval o konfederaci pouze jako
o Novorossiji, termínem převzatém z ruského jazyka. O zásadách objektivní žurnalistiky
na tomto portálu bohužel není ani náznaku. Například Ukrajinci jsou v celém konfliktu
označování jako “Ukrouši“, což jasně naznačuje, jaký postoj k Ukrajině redakce AC24
zaujala, nehledě na fakt, že většina článků byla spíše spekulativní povahy.
parlamentnílisty.cz byly do této práce zahrnuty z důvodu spíše proruské orientace, pro
vytvoření kontrastu s dalšími médii. I přes svou proruskou orientaci však portál
parlamentnílisty.cz označoval Luhanskou lidovou republiku a Doněckou lidovou republiku
za samozvané. V dalších článcích nebylo od relativizace upuštěno a k celé situaci se
vyjadřuje spíše kriticky. IDNES.cz o celé situaci ve svých výstupech informuje dle zásad
objektivní žurnalistiky, nedopouští se žádných soudů, avšak také v průběhu celé existence
projektu o Novorossiji příliš neinformuje. Bakalářská práce tedy ukázala, že ruská média
se celkově věnovala dění na východní Ukrajině mnohonásobně více, než média česká a
zároveň se jednotlivá ruská média zaměřovala na dílčí aspekty celého konfliktu, kdežto
česká média o Novorossiji informovala pouze občasně a velmi obecně.
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Summary
This Thesis concerned itself with the internationally unrecognized federation known as
Novorossiya. The political entity emerged between 2014 and 2015 during the Ukrainian
Crisis. The goal of this work was to map out the emergence of said state as described by 8
media agents, 4 of which were Russian and Czech respectively. The research itself was
preceded by a chapter dedicated to the historical context of the geographical region. The
content of that chapter included important geopolitical and historical events that preceded
the rise of the confederation and ventured back to the rule of Catherine II. up to the
infamous Ukrainian Crisis. The parameter of the media inquiries made regarding the crisis
were closely examined and included a year of research around said crisis in both time
directions (2013 & 2016). This was done in the hope to provide a wide enough scope of
information to be able to determine when the idea of Novorossiya was present and in what
form did it appear. The research was done in both qualitative and quantitative terms in
order to provide sufficient data for the conclusion.
From the Russian media sources, the topic of Novorossiya was discovered to be mentioned
on 702 occasions. Of these 26 were done by Russia Today, 106 by Novaja Gazeta, 145 by
Vedomosti and 425 by Rossija 24. Each platform approached the topic in a significantly
different manner. The articles in Russia Today that were connected to Novorossiya were
predominantly concerned on the humanitarian aspect, such as descriptions of the situation
in the eyes of the local population rather than concentrating on the political situation or
fighting that occurred. Novaja Gazeta on the other hand was primarily focused on the
military aspect of the crisis: the actual battles fought in East Ukraine. Vedomosti was
inclined to report more on the political impact of the conflict, from an individual
perspective as well as on a global scale. Finally, Rossija 24 with the highest count of 425
mentioned occasions was the greatest reporter of the term in the Russian Media. The
platform covered all the above-mentioned aspects in great detail, but with a strong negative
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feeling towards the EU, USA and the West in general. As well as monitoring the situation
as it evolved, Rossija 24 gave a detailed account of the historical background of the
situation.
Compared to the Russian media, the Czech platforms had “only” 101 occasions in which
Novorossiya was mentioned. 15 of these were done by the AC24, 23 mentions came from
parlamentnilisty.cz, 20 from iDNES.cz and finally 42 by ČT24. During the entirety of the
crisis, ČT24 attempted to described the situation in the most objective form they could
achieve and with more success in that regard than any other Czech platform. AC24
described the confederation solely as “Novorossiya”, undeniably adopted from their
Russian counterparts. Unfortunately there is little objective journalism to speak of in the
articles by AC24 as from the derogatory slang term “Ukrouši” is used to describe the
people of Ukraine on many occasions and clearly illustrates the stance the media took the
whole situation. AC24 made their negative attitude clear by the speculative and distrustful
nature of their writing. The website parlamentnilisty.cz were on the other determined to
show their pro-russian attitude, this particular source was used to illustrate the stance that
certain platforms adopted to show the contrast in different medias. Despite their prorussian tendencies, parlamentnilisty.cz described the Luhansk People’s Republic And
Donetsk People’s Republic as self-declared. In other articles there was no evidence of
change in the attitude and the whole stance could be described as highly critical. iDNES.cz
on the other hand successfully attempted to give a reasonable and unbiased view but payed
the price by saying very little of Novorossiya beyond the few known facts and offered no
judgment whatsoever. The conclusion of this Thesis is that the Russian media regarded the
situation in East Ukraine with much greater vigour and the individual platforms divided
each aspect in a strict hierarchy. In comparison, the Czech media only mentioned the
necessary facts and went into little depth and investigation into the whole situation.
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