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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá výstavbou plynovodu Nord Stream, který lze označit za 

důležitou součást energetického nástroje hybridní války mezi Ruskem a Ukrajinou. Tento 

projekt, který má za cíl spojit Rusko s Německem, vzbudil ve společnosti širokou debatu 

v oblasti energetické bezpečnosti. Nord Stream nepředstavuje pouze ekonomický projekt, 

který by měl snížit náklady za tranzit zemního plynu a diverzifikovat stávající trasy, nýbrž 

také o projekt politický, který může mít na změnu vzájemného postavení Ruska a 

Ukrajiny.  Rusko již několikrát užilo zemní plyn pro prosazení svých politických cílů a 

v rámci hybridní války mezi Ruskem a Ukrajinou může tento plynovod přinést Rusku řadu 

výhod. Práce se opírá o historické případy užití zemního plynu za politickými účely před i 

po počátku hybridní války mezi těmito zeměmi. V práci došlo k nastínění jak agrese ze 

strany Ruska, tak i k nastínění současné bezpečnostní situace Ukrajiny. 

Klíčová slova 

Ruská federace, Ukrajina, zemní plyn, hybridní válka, Nord Stream 

Annotation 

The bachelor's thesis deals with the construction of the Nord Stream gas pipeline, which 

can be described as an important part of the energy tool of the hybrid war between Russia 

and Ukraine. This project, which aims to connect Russia with Germany, has sparked a 

wide-ranging debate on energy security in Europe. We can assume that Nord Stream is not 

only an economic project that should reduce the cost of natural gas transit and diversify 

existing routes, but also a political project that may have the effect of changing the mutual 

position of Russia and Ukraine. Russia has used natural gas several times to pursue its 

political goals, and in the context of the hybrid war between Russia and Ukraine, the 

pipeline can bring Russia a number of benefits. The work is based on historical cases of the 

use of natural gas for political purposes before and after the beginning of the hybrid war 

between these countries. The work outlined both the aggression by Russia and the current 

security situation in Ukraine. 
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Úvod 

V roce 2014 došlo k události, které měla zásadní význam pro evropské geopolitické 

prostředí. Odmítnutí podpisu asociační dohody s Evropskou unií spustilo lavinu událostí, 

které vyeskalovaly válkou na Ukrajině. V témže roce došlo k anexi Krymského 

poloostrova, která měla za následek výraznou změnu vzájemných vztahů mezi Ruskem a 

Ukrajinou. Rusko představuje zemi, která aktivně využívá zemní plyn a ropu pro 

prosazování své zahraniční politiky. Samotné spory mezi Ukrajinou a Ruskem kvůli plynu 

můžeme nalézt již v dobách Sovětského svazu, avšak ke krystalizaci tohoto problému 

došlo právě až v momentě jeho rozpadu, kdy Moskva ztratila kontrolu nad touto tranzitní 

zemí, která představuje důležitého přepravce plynu do evropských zemí. Stejně tak 

Ukrajinu v současné době označujeme jako zemi, která je závislá na dodávkách zemního 

plynu ze sousedního Ruska. V dobách Sovětského svazu však Ukrajina představovala 

zemi, která byla jedním z předních exportérů zemního plynu. Až v 70. letech došlo 

k přemístění těžby z Ukrajiny do oblasti západní Sibiře a Ukrajina se tak vzdala těžby 

zemního plynu. To mělo za následek rostoucí závislost Ukrajiny na plynu ze Sovětského 

svazu. Po zániku Sovětského svazu se tak nově samostatný ukrajinský stát stále zůstal 

závislým na importu zemního plynu z nově vzniklého Ruska.  

Současné Rusko pod nadvládou Putina bývá označováno právě jako energetická 

velmoc, která se nebojí tyto nástroje použít k dosažení politického nátlaku. Právě zemní 

plyn představuje jeden z nejdůležitějších primárních zdrojů energie na Ukrajině. Ta by se 

v zimním období bez stabilní dodávky právě z Ruska jen stěží obešla. Rusko si je vědomo 

svého postavení v rámci tohoto vztahu a je tedy otázkou, do jaké míry a jak účinně dokáže 

tyto energetické nástroje využít. Ačkoliv se hybridní válka v tomto případě začala užívat až 

v souvislosti s již zmíněnou okupací Krymského poloostrova, užití energetického nástroje 

za účelem dosažení politických cílů jsme mohli vidět mnohem dříve. Samotný rok 2014 

proto nemusí znamenat počátek, nýbrž dosavadní vrchol tohoto rozporu mezi Ruskem a 

Ukrajinou.  

Projekt Nord Stream v současné době rezonuje společností především v souvislosti 

s dostavbou jeho druhé části Nord Stream 2. Ta bývá ze strany evropských a amerických 

politiků kritizována z důvodu možné narušení energetické bezpečnosti. Důkazem je 

například projev polského předsedy vlády Mateusze Morawieckiho na zasedání 

Severoatlantické aliance, který Nord Stream 2 označil za zbraň, potažmo nástroj hybridní 



 

 

4 

války.
1
 Stejný postoj k projektu zastává také americký prezident Donald Trump, u kterého 

však můžeme pozorovat tendenci omezit dodávky zemního plynu do Evropy z Ruska a 

navýšit tak dovoz zkapalněného zemního plynu ze Spojených států. 

Záměrem práce je analyzovat případy, ve kterých došlo k užití zemního plynu ze 

strany Ruska za účelem dosažení politických či ekonomických cílů. Samotným cílem práce 

bude nastínění změny postavení obou států po dokončení projektu Nord Stream. K získání 

uceleného pohledu na danou problematiku bude užito historického kontextu rusko-

ukrajinských vztahů, který napomůže nastínit komplexní pohled na toto téma. Zároveň 

dojde k charakterizování současné bezpečnostní situace Ukrajiny a její závislosti na 

zemním plynu. 

Kritické zhodnocení zdrojů:  

Téma aplikace zemního plynu jako energetického nástroje představuje velmi citlivé 

téma, které často nebývá obsaženo v primární literatuře. Jen velmi obtížně by bylo možné 

získat informace ze zasedání a jednání soukromých subjektů, které hrají v aplikaci 

důležitou roli. Proto bylo v rámci práce vycházeno především ze sekundárních zdrojů, 

které se tomuto tématu věnovaly.  

Za velmi přínosné lze považovat knihy a články Mychajla Gončara, který se tomuto 

tématu aktivně věnuje. Gončar ve svých publikacích Wars-XXI: Russia’s Polyhybression a 

Hybrid Threats to Ukraine and Public Security. The EU and Eastern Partnership 

experience velmi podrobně věnuje agresi užívané ze strany Ruska. Jelikož se Gonchar ve 

svých publikacích zabývá všemi aspekty hybridní války, ve svých publikacích se do 

značné míry nevyjadřuje k projektu Nord Stream, který je hlavní náplní této práce. I přesto 

došlo k aplikování daných informací především v části zaměřené na užití zemního plynu 

jako nástroje hybridní války.  

Mezi jeden z předních zdrojů obsažených v práci, které pojednávají o projektu 

Nord Stream, patří článek Ukraine-NordStream 2: Struggle Over Gas Transit. Zmíněný 

dokument se za bývá projektem Nord Stream, jakožto o snaze o redukci transportovaného 

zemního plynu skrze Ukrajinu. V této publikaci je postoj Ruska i Německa prezentován s 

                                                 
1
„Polish PM Calls Nord Stream 2 'Weapon' Of Hybrid Warfare“. Radio Free Europe, květen 2018. 

Dostupné z  

https://www.rferl.org/a/polish-pm-calls-nord-stream-2-weapon-of-hybrid-warfare/29255392.html. 
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cílem demonstrovat snahu o stabilizaci dodávek a zamezení neočekávaných změn na 

území transportních zemí. Důležitým milníkem, ze kterého článek vychází, je konec 

smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou z roku 2019 o dodávkách zemního plynu. V tomto 

článku se předpokládá drastické omezení v nadcházejícím roce. Po podepsání nové 

smlouvy však můžeme vidět tendence, které vedou k omezení transportu skrze Ukrajinu, 

avšak ne do takové míry, jak je prezentována v dané publikaci. 

V neposlední řadě je nutno zmínit publikaci Jakuba Kučery s názvem Zemní plyn 

jako nástroj hybridní války v knize Jana Šíra Ruská agrese proti Ukrajině. Kučera velmi 

věcně popisuje okolnosti počátků hybridní války se zaměřením na zemní plyn a následné 

způsoby agrese prováděné ze strany Ruska. Informace z této publikace byly aplikovány 

především v první a druhé kapitole této práce.  

1 Teoreticko-metodologická část  

1.1 Metodologická část 

Tato práce bude z hlediska zpracování a aplikování dat založena na základě 

kvalitativní metody výzkumu. Cílem a výhodou takového výzkumu je možnost získání 

integrovaného pohledu na daný případ skrze jeho kontextovou logiku.
2
 Z typologického 

hlediska můžeme základní výzkumnou metodu práce zařadit mezi disciplinované 

případové studie. Tato případová studie je založena na detailní analýze případu, kdy by 

mělo dojít k vysvětlení případu s pomocí analyzování značného množství textu, který bude 

roztříděn podle kontextu tak, aby tvořil jeden celek. Součástí této případové studie by měl 

být ucelený soubor dat, který bude dávat čtenáři značnou možnost pro pochopení kontextu. 

Důležitým aspektem případové studie je jednoznačně její časová a teritoriální působnost. 

Tato případová studie bude pracovat především s obdobím po rozpadu Sovětského svazu. 

Z teritoriálního hlediska bude zaměřena na země bývalého Sovětského svazu, Ukrajinu a 

Rusko. Cílem této disciplinované případové studie je popis a vysvětlení teorie na daném 

případu, který však nelze následně zobecňovat. Samotná teorie v tomto případě slouží jako 

vodítko pro identifikování hlavních procesů a proměnných. Podstatou studie by tedy 

nemělo být potvrzení či vyvrácení teorie, ale aplikace teorie na jedinečný fenomén, který 

doposud nebyl touto cestou zkoumán.
3
 

                                                 
2
 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha, Portál 2005, str. 50. 

3
 KOUBA, Karel. Kvalitativní metody příčinného usuzování v politologii. In: Úvod do studia 

politiky. Praha, Sociologické nakladatelství 2011: 401. Dostupné z 
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1.2 Teoretická část 

V následující kapitole autor rozebere koncept hybridní války tak, aby byl pevnou 

základnou pro část analytickou, ve které bude autor aplikovat koncept hybridní války na 

konkrétní případ. V první části dojde k objasnění rozdílů mezi tradiční a hybridní válkou a 

budou uvedeny některé přístupy hybridní války. V následující části dojde k nastínění 

hybridní války na prostředí rusko-ukrajinské. V poslední části této kapitoly budou shrnuty 

základní obecně přijímané nástroje, které bývají v rámci hybridní války užívány se 

zvláštním zřetelem na celkový kontext práce.  

1.2.1 Definování tradiční a hybridní války 

V literatuře se můžeme setkat s několika možnými definicemi války. V 19. století 

vyšla kniha pruského generála Carla von Clausewitzem s názvem O válce, která se stala 

příručkou pro armádní stratégy. Clausewitz charakterizoval válku jako kombinaci tří 

základních prvků: frikce, šance a nejistoty.
4
 Válka v jeho pojetí nepředstavuje pouze 

ozbrojené konflikty na bitevních polích, nýbrž komplexní strategii, během které dochází 

k ovlivňování protivníka a také obyvatelstva na úrovni politické, sociální a ekonomické.
5
 

Tyto konflikty však představují pomyslné „duely větších rozměrů“, které mají za následek 

zničení nepřítele. Ačkoliv je Clausewitzova publikace téměř dvě stě let stará a změnila se 

také prostředí a některé způsoby vedení boje, podstata války, coby touha o oslabení, resp. 

zničení nepřítele, nadále přetrvává. 

Doktrína ozbrojených sil Spojených států v současné době rozeznává dva základní 

druhy vedení války: tradiční a nepravidelné.
6
 Tradiční válka je zde definována jako 

konflikt mezi dvěma státními aktéry, či koalicemi. Tito aktéři by na základě Vestfálského 

míru z roku 1648 měli disponovat monopolem na legitimní užití sil. Strategickým cílem 

tradičního boje je obhájení vůle národa vůči národu protivníka a zabránění vnucení jeho 

vůle národu našeho státu. Mezi typické mechanismy, které vedou k vítězství, můžeme 

označit porážku ozbrojených sil protivníka, zničení válečné kapacity nebo obsazení 

protivníkova území. Nepravidelná válka je zde definována jako konflikt mezi státem a 

nestátním aktérem. V rámci iregulárního boje se většinou méně silný protivník pokořit 

                                                                                                                                                    
https://www.researchgate.net/publication/285055896_Kvalitativni_metody_pricinneho_usuzovani_

v_politologii. 
4
 CLAUSEWITZ, von Carl. On War, Princeton (1976):89. Dostupné z 

https://www.gutenberg.org/files/1946/1946-h/1946-h.htm. 
5
 Ibid., str. 91. 

6
 „Doctrine for the Armed Forces of the United States“. Department of Defense, březen 2013. 

Dostupné z https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp1_ch1.pdf.  
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zdatnějšího protivníka za užití nepřímých a asymetrických praktik. Vedení nepravidelného 

boje se odehrává především v rovině politické, vojenské, ekonomické, sociální a 

informační.
7
 Tento boj mívá nejčastěji podobu cílené korupce, sabotáží, ekonomických 

blokád, rebelie, terorismu, dezinformací či propagandy.  

Způsob vedení války nekonvenčními způsoby není novým fenoménem, avšak 

k podrobné analýze těchto metod a ustálení názvosloví došlo až koncem minulého století. 

Pokud bychom hledali původ pojmu hybridní válka, bylo by to stejně obtížné jako hledání 

ustálené definice tohoto pojmu. Samotný koncept hybridní války byl v době svého vzniku 

jedním z mnoha konceptů, které se snažily zareagovat na změny ve formě a způsobu 

vedení ozbrojených novodobých konfliktů.
8
 Pravděpodobně poprvé byl tento termín použit 

britským expertem T. Mockaitis v roce 1995, ve kterém publikoval svou knihu s názvem 

British counterinsurgency in the post-imperial era.
9
 V této knize pojem hybridní války 

představoval vedení omezení konvenčního boje a představení nového typu vedení války ze 

strany slabších aktérů. V porovnání s ostatními se však tento koncept lišil oproti ostatním 

autorům, kteří s tímto pojmem nadále pracovali.  

Další osobou, která se prostředím hybridních válek zabývala a kterou lze označit 

jako původce slovního spojení hybridní válka, byl R. Walker. Walker tento termín použil 

ve své studii pro prostředí amerických sil ve Spojených státech v roce 1998, kdy hybridní 

válku popsal následovně: „hybridní válka se odehrává v meziprostoru mezi konvenční a 

speciální válkou“.
10

 Hybridní válka v jeho pojetí nepředstavuje novou praktiku, ale 

především kombinaci již existujících forem války.
11

  

V současné době rozeznáváme několik možných přístupů pojetí hybridních válek. 

Jako nejdůležitější můžeme označit přístup historický. Tento přístup nepovažuje hybridní 

válku za nový fenomén. Základním předpokladem tohoto přístupu je fakt, že s válkami, ve 

kterých docházelo k bojům v rámci státních a nestátních aktérů, či konvenčních a 

                                                 
7
 „Doctrine for the Armed Forces of the United States“. Department of Defense, březen 2013. 

Dostupné z https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp1_ch1.pdf. 
8
 STOJAR, R. „Vývoj a proměna konceptu hybridní války“. Vojenské rozhledy č. 2, 2017: 45. 

Dostupné z https://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie-clanku/ozbrojene-konflikty/vyvoj-a-

promena-konceptu-hybridni-valky. 
9
 MOCKAITIS, T. „British Countersurgency in the post-imperial era“. Manchester University 

Press, 1995: 16. 
10

 WALKER, R. G. „The U.S. Marine Corps and Special Operations, Monterey“, NPS Theses, 

1998: 7. Dostupné z https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a359694.pdf. 
11

 Ibid. str. 7. 
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nekonvenčních bojů, jsme se mohli setkat již před zavedením termínu hybridní válka. 

Výjimkou je kybernetická rovina, kterou lze označit poměrně nový fenomén, který nemohl 

být součástí dřívějších válek.  Důkazem tohoto přístupu jsou například peloponéské války 

nebo spis čínského filozofa Sun-c‘, který ve svém díle Umění války popsal užívání právě 

nekonvenčních taktik.
12

 Pokud bychom tento přístup převedli do prostředí hybridní války 

mezi Ukrajinou a Ruskem, za samotný počátek této války bychom nemuseli označit až 

anexi Krymského poloostrova v roce 2014, ale také ekonomický či politický tlak ze strany 

Ruska, který bylo možné zaznamenat již mnohem dříve.  

Mezi přední autory jak hybridní války, tak i historického přístupu můžeme zařadit 

Franka J. Hoffmana. Ve své publikaci utvořil ucelenou koncepci hybridní války, která      

se tak stala předním dílem v oblasti hybridní války a často citovaným zdrojem, který 

významně ovlivnil pojetí vedení války jako takové.
13

 Ve svých publikacích definoval 

několik aspektů, kterými se hybridní války liší od běžných konfliktů. Těmito aspekty jsou 

především: mizející hranice mezi mírovým a válčícím stavem a také mizející hranice mezi 

válčícími a neválčícími stranami.
14

 Zatímco dříve byl nejčastějším agresorem samotný stát, 

který tento konflikt řídil, v dnešní době může být tento způsob vedení boje decentralizován 

mezi státní i soukromé subjekty, které se tak společně podílejí na hybridní válce vůči 

určitému státu. Tato myšlenka popírá základní vnímání tradiční války, ve kterých dochází 

k válčení výhradně států, nikoliv však dalších nestátních subjektů. V rámci vedení hybridní 

války, které označujeme pod pojmem hybrid warfare, dochází k aplikování několika typů 

metod, které zahrnují jak užití konvenčních zbraní, tak i terorismus, nátlak a násilí.
15

  

1.2.2 Moderní typy válek 

V současné době rozeznáváme řadu konceptů, které se zaměřují na vedení 

moderních typů válek. Jak již bylo zmíněno v úvodu, v současné době se setkáváme 

s řadou pojmů, které mají za cíl definovat konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Proto autor 

považuje za nezbytné zmínit alespoň ty, které jsou pro současný konflikt na Ukrajině 

nejvíce relevantní.  

                                                 
12

 WITHER, James K., „Making Sense of Hybrid Warfare“. Connections: The Quartely Journal 

Vol. 15 no. 2, 2016: 75. Dostupné z 

https://www.jstor.org/stable/26326441?seq=2#metadata_info_tab_contents, staženo dne 10.7.2020. 
13

 HOFFMAN, G. F., „Conflict in the 21
st
Century: The Rise of Hybrid Wars“. Potomac Institute 

for Policy Studies, 2007: 28. 
14

 Ibid., str. 28. 
15

 Ibid., str. 29. 
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1.2.2.1 Válka čtvrté generace (Fourth Generation Warfare) 

Pojem Fourth Generation Warfare, v českém překladu známý také jako válka 

čtvrté generace, představil v roce 1989 William S. Lind. Tento pojem byl, stejně jako 

pojem hybridní války, užit v prostředí amerických armádních složek. V rámci této metody 

dochází k rozřazení do čtyř základních metod. Zatímco první a částečně i druhá generace 

války představuje tradiční boj mušketami, v nichž docházelo k maximalizaci útočné síly 

(jak v množství munice, tak množství lidské síly, jež byla pro vedení boje eminentní), 

postupem času dochází k transformaci v nové generace. Válku třetí generace autor 

popisuje jako využití momentu překvapení a maximalizace rychlosti.
16

 Základním znakem 

čtvrté generace je nástup nového vedení boje, při kterém dochází k transformaci a 

decentralizaci aktérů. Stranou vedoucí válku již nemusí být pouze stát, ale také nestátní 

struktury, organizace či skupiny. Tato generace boje představuje užívání roztříštěných a 

těžko definovatelných sil, které nemají nedocílit vítězství pomocí tvrdých bojů, nýbrž mají 

za cíl narušit fungování státu zevnitř a zapříčinit tak jeho rozklad. Autor vychází 

z předpokladu, že slabší strana dokáže díky aplikaci těchto nových metod porazit stranu 

silnější, která se soustřeďuje pouze na ozbrojené konflikty.
17

 Frank J. Hoffman ve své 

práci, která se dále zabývala pojmem 4GW, zmiňuje příklad nestátního aktéra v podobě 

Hizballáhu, který v roce 2006 v rámci druhé libanonské války vedl ozbrojený konflikt proti 

Izraeli.
18

   

Pokud bychom tento koncept aplikovali na případ konfliktu mezi Ukrajinou a 

Ruskem, hlavním představitelem, či skupinou, která by tento boj vedla, bychom mohli 

označit ruské energetické společnosti, které se zabývají exportem zemního plynu. Ačkoliv 

tyto společnosti bývají často vlastněny státem, můžeme je označit za soukromé subjekty, 

které se tak můžou podílet na vedení komplexního boje vůči určitému cizímu státu. Tato 

hybridní metoda vedení boje by byla užívána především v ekonomické a energetické 

rovině.  

                                                 
16

 LIND, William a Keith NIGHTENGALE. “The Changing Face of War: Into the Fourth 

Generation,” Marine Corps Gazette, 2001: 21. Dostupné z 

https://globalguerrillas.typepad.com/lind/the-changing-face-of-war-into-the-fourth-generation.html. 
17

 Ibid. 
18

 HOFFMAN, G. F. „Conflict in the 21
st
Century: The Rise of Hybrid Wars“. Arlington: Potomac 

Institute for Policy Studies, 2007: 28. 
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1.2.2.2 Matryoshka war 

Tématu hybridní války se věnuje také ukrajinský publicista a expert na 

energetickou bezpečnost M. Gonchar. Ten hybridní válku definuje jako konflikt, ve kterém 

užití vojenských sil představuje majoritní užití sil. Ve svém díle Hybrid war in Eastern 

Europe. Non-military dimension. Energy component k přiblížení tohoto způsobu válčení 

razí metaforu tzv. matryoshka war. Gonchar tvrdí, že užití konvenčních sil, stejně jako 

v matrjošce, je skryto uvnitř, zatímco nevojenský komponent je užit zvenčí a je těžko 

identifikovatelný. Užívání tohoto způsobu vedení konfliktu představuje několik metod, 

které jsou k vidění i v tradičních bojích. Mezi přední užívané metody patří užití obchodu 

s prvky korupce, sabotáže, užití energetických nástrojů, propagandy i dezinformací.
19

 

Místo navyšování svého bojového potenciálu a přípravy na následnou ozbrojenou agresi se 

tak země agresora zaměřuje především na vytváření destabilizovaného prostředí uvnitř 

napadeného státu pomocí domácího obyvatelstva. Takové chování je často těžko 

identifikovatelné a lze jej obtížně označit za manifestaci agrese a přípravu na jakékoliv 

útočné akce.
20

  

1.2.2.3 Nelineární válka 

Koncept nelineární války se poprvé použil v průběhu 90. let. V současné době se 

s tímto pojmem nejčastěji setkáváme právě v kontextu hybridní války mezi Ruskem a 

Ukrajinou. Tento koncept popisuje konflikt jako boj s nejistým prostředím, ve kterém 

nebývá úplně zřejmý stav boje a stav míru, či samotné postavení účastníků tohoto boje. 

Nelineární válka pracuje s narušením sociálního, politického i ekonomického prostředí 

nepřítele za užití nevojenských metod.
21

 V současné době bývá tento pojem často užíván 

v souvislosti s náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, Valerijem 

Gerasimovem. Gerasimov prezentuje způsob vedení moderního boje následovně: „Ve 21. 

století mizí rozdíl mezi stavem války a míru. V současné době můžeme vidět rostoucí 

význam nevojenských akcí v podobě politických a strategických cílů. Tyto akce mají 

v některých případech mnohem silnější sílu než užití zbraní. Poměr nevojenských a 

                                                 
19

 GONCHAR, Mykhailo. Wars-XXI: Russia’s Polyhybression. Illinois: University of Illinois, 

2017: 40. ISBN 978-966-8953-30-9.  
20

 Ibid. 
21

 SCHNAUFER, Tad A. II. „Redefining Hybrid Warfare: Russia’s Non-linear War against the 

West". Journal of Strategic Security Vol. 10, 2017: 20. 
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vojenských sil je v současné době 4:1“.
22

 Gerasimov v případě hybridní války vychází 

převážně z konfliktů novogo tipa a sovremennaja vojna.
23

 Gerasimovův přínos nemusíme 

spatřovat v jeho přínosu v oblasti teoretického chápání hybridní války, ale kvůli jeho 

postavení lze Gerasimova označit za účastníka tvorby ruské zahraniční a bezpečnostní 

politiky.
24

 

1.2.3 Definování hybridní války mezi Ukrajinou a Ruskou federací  

S vypuknutím této války se objevilo několik pokusů, jak tuto válku definovat. 

V současné době můžeme pozorovat vznik prací, které se snaží ruskou agresi na Ukrajině 

definovat po vzoru hybridní války. Tento konflikt již nebývá nazýván pouze hybridní 

válkou, ale bývá také nazýván s odvoláním na práce ruských teoretiků jako Russia`s New 

Generation Warfare. Stejně tak se v anglickém jazyce můžeme v souvislosti s hybridní 

válkou setkat také jako hybrid warfare, hybrid threat, nebo také polyhybression.
25

 

V současné době toto slovní spojení rezonuje právě v kontextu s konfliktem mezi Ruskou 

federací a Ukrajinou, ačkoliv dříve byl tento pojem spojován například s válkou mezi 

Ruskem a Čečenskem.  Hybridní válka se stala jedním z nejčastěji užívaných pojmů, který 

se snaží zachytit komplexnost bojů tohoto století. Tento pojem začal rozlišovat podmínky 

boje, který má v dnešní době jinou podobu, než tomu bylo v případě tradičních 

konvenčních bojů.  

Pod pojmem hybridní válka se skýtá několik dalších pojmů, které by popisovaly 

moderní typy válek, které jsou vedeny ze strany Ruska. Pojem hybridní válka mezi 

Ruskem a Ukrajinou představuje velmi kontroverzní záležitost a mezi vojenskými experty 

i politology nedochází ke konsensu, že by pojem hybridní válka představoval ideální 

pojem, který by tuto válku definoval. Robert Seely ve své práce zmiňuje, že se v současné 

době existuje 25 různých termínů, které by se vztahovaly k hybridní válce či jednotlivým 

nástrojům, které jsou vedeny ze strany Ruska. Tvorba takových pojmů podle Seelyho 

nevede ke kýženému porozumění způsobu vedení konfliktu jako takového. Stejně tak se 

můžeme dívat na pojem Gerasimova doktrína, která je tvořena pouze sérií článků a názorů 

                                                 
22

 GERASIMOV, Valery. „The Value of Science Is in the Foresight.New Challenges Demand 

Rethinking the Forms and Methods of Carrying out Combat Operations“. Military-Industrial 

Kurier, 2013: 27. 
23
 ŠÍR, Jan. Ruská  grese Proti Ukrajině. První vydání, Charles University in Prague, Karolinum 

Press, 2017: 149. 
24

 Ibid., str. 150. 
25

 GONCHAR Mykhailo, Wars-XXI: Russia’s Polyhybression. Illinois: University of Illinois, 2017: 

152. 
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Gerasimova a nelze ji považovat za metodu vedení moderního typu války, ačkoliv se touto 

metodou může ruská armáda řídit.  

Za samotný akt oficiálního začátku hybridní války bývá označována anexe 

Krymského poloostrova, která proběhla v roce 2014. V souvislosti s touto anexí 

Severoatlantická aliance přiznala, že nedokázala adekvátně a hbitě zareagovat na agresi 

vyvolanou ze strany Ruska. Velkou překážkou pro rychlou reakci byla právě velmi obtížně 

definovatelná agrese tohoto typu války. Mnoho lidí nepochopilo, či podcenilo vojenské 

cíle a záměry Ruska, které během této anexe použilo kombinaci přímého i nepřímého 

přístupu v kombinaci s užitím soft a hard metod.
26

 Pokud bychom se zabývali případy užití 

asymetrických metod vedení boje, je nutno podotknout, že s s aplikací takové metody 

nepřišel až režim Vladimíra Putina. Praktiky aplikované v rámci hybridní války užíval již 

Sovětský svaz, kdy ve 20. a 30. letech minulého století používal tyto praktiky proti svým 

sousedům v Polsku, Rumunsku i Číně. V této době však byl užíván pod názvem vojensko-

podvratné aktivity.
27

   

Za důležitého autora, který se zabývá hybridní válkou mezi Ruskem a Ukrajinou, lze 

považovat Jamese Sherra. Sherr ve své práci „Hard Diplomacy and Soft Coercion: 

Russia’s Influence  broad“ rozdělil praktiky, které jsou užívány ze strany Ruska již od 

dob carského režimu a dále se věnoval metodám vedení hybridní války. Mezi tyto 

zkoumané praktiky podle Sherra patří užití propagandy, jazykové manipulace, infiltrace a 

bez pochyby užívání ekonomické a politické zranitelnosti vůči napadenému státu, tj. 

Ukrajině. 
28

 Sherr ve své publikaci vychází z představy, že užití soft power je hlavním 

instrumentem, který může Rusku napomoci k navrácení síly, kterou dříve mělo.
29

  

2 Ruské nástroje hybridní války a úskalí tranzitního plynového 

systému 

Agrese vedená ze strany Ruska v rámci hybridní války má v současně několik 

podob a jedná se o širokou škálu praktik. V této kapitole dojde ke zmínění dvou základních 

nástrojů, které jsou pro dané téma nejdůležitější. Stejně tak dojde k nastínění problematiky 

                                                 
26

 MATTSON, Peter A. „Russian military thinking – a new generation warfare“. Swedish National 

Defence College: Journal on Baltic Security Vol 1, Issue 1, 2015: 67. 
27

 GONCHAR, Mykhailo. Wars-XXI: Russia’s Polyhybression. Illinois: University of Illinois, 

2017: 152. 
28

 BROWN, H. John. „Hard Diplomacy and Soft Coercion: Russia’s Influence Abroad,“ American 

Diplomacy, 2014. Dostupné z http://americandiplomacy.web.unc.edu/2014/01/hard-diplomacy-

and-soft-coercion-russias-influence-abroad/. 
29

 Ibid. 
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tranzitního systému, který je neodmyslitelnou složkou dopravy zemního plynu z Ruska do 

Evropy.  

2.1 Ekonomické nástroje 

Mezi přední užívaní nástroje ruské hybridní války patří nástroje ekonomické. 

Vedení ekonomické války lze především v případě států, které mají značně provázaný trh. 

Samotné užití ekonomické války může mít dvě základní podoby. První podoba představuje 

proces záměrného pronikání na trh a ovládnutí trhu pomocí zahraničního kapitálu ze strany 

agresora a záměrné navýšení závislosti na zemi agresora. Druhá podoba ekonomické války 

by vedla cestou bojkotu produktů. Pokud stát exportuje značný podíl domácí produkce do 

státu agresora, který tuto produkce začne bojkotovat, může dojít k výpadku příjmů a k 

nutnosti tyto produkty podávat pod cenou, což má negativní dopad na HDP. V praxi se 

setkáváme také s uvalováním cel na určité hospodářské produkty, se zákazem dodávek 

energetických surovin, či se záměrným blokováním klíčových podniků a celých odvětví. 

Jako příklad můžeme uvést situaci z roku 2006, kdy Rusko zavedlo zákaz dovozu 

veškerých živočišných produktů z Ukrajiny z důvodu údajné nízké kvality těchto 

produktů.
30

 Následně vyzvalo spřátelené země, aby učinily stejné kroky. Podobné kroky 

podniklo Rusko v roce 2011, kdy představilo balík cel, který zavedlo cla na železo 

pocházející z Ukrajiny a také zvedl clo na produkty rostlinného původu. Bugajski toto 

chování označuje za „ekonomickou politizaci“, kdy se země agresora díky ekonomickému 

nátlaku snaží dosáhnout svých politických cílů.
31

 

2.2 Energetické nástroje 

Jedním z velmi účinných nástrojů může být také užití energetických surovin, tj. 

především zemního plynu a ropy. Pokud je napadená země značně závislá na dodávkách 

energetických surovin, země agresora může této situace velmi efektivně využít. Jedním 

z často užívaných způsobů bývá zastavení dodávek zemního plynu. Toto zastavení bývá 

značně účinné především v zimních obdobích, kdy může způsobit nedostatek plynu pro 

vytápění obydlí obyvatel dané země. Druhým důležitým způsobem využití energetických 

nástrojů bývá aplikace cenotvorby. Pokud napadená země nemá dlouhodobě dobré vztahy 

se zemí agresora, cena zemního plynu se může značně lišit oproti zemím, které se zemí 

agresora spolupracují a mají s ní dobré vztahy. V důsledku neočekávaných, či nechtěných 

                                                 
30

 BUGAJSKI, J. Cold Peace: Russia`s New Imperalism. Westport: Praegert, 2000: 32. 
31

 Ibid., str. 32. 
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politických kroků se země agresora může uchýlit k navýšení cen za dodávaný zemní plyn. 

Tato situace může být opačná, kdy země agresora nabídne levnější cenu za dovážený plyn 

v případě, že napadená země bude lépe spolupracovat.
32

 Výhodnou pozici pro zemi 

agresora může být také situace, kdy se dodavatelská země nedokáže vyrovnat s dluhem za 

dodávanou energetickou surovinu a tyto dluhy následně splácí zpřístupněním své 

distribuční sítě dodavatelskému státu. To vede ke snížení míry kontroly nad distribuční sítí 

ve vlastní zemi.
33

  

Podle Stegenové můžeme ruské užití energetického nástroje rozdělit do několika 

stádií. Za přední Stegenová považuje ruskou nadvládu nad těžbou zemního plynu v Rusku. 

K tomuto kroku došlo již v minulosti, kdy Gazprom koupil významný podíl v soukromých 

společnostech Novatek a Itera.
34

 V roce 2007 ruský antimonopolní úřad zrušil veškerá 

opatření, která by zabránila ruskému Gazpromu nad ovládnutím celého ruského trhu se 

zemním plynem. Tímto krokem se ruský export zemního plynu stal státní záležitostí, kdy 

může docházet ke zpolitizování exportu plynu z důvodu chybějící existence konkurence.
35

 

Pro úspěšné užití energetického nástroje je nutné splnění druhé fáze, která předpokládá 

ovládnutí tranzitu směrem do napadené země. Jako třetí stadium Stegenová označuje 

využití těchto podmínek za účelem politických zisků. To se projeví schopností manipulace 

s cenami. Aby nedošlo k mezinárodní kritice, může se stát agresora při navýšení cen, či 

omezení dodávek odkázat na nepříznivé podmínky počasí, technické problémy, či 

sabotáž.
36

 Pro zvýšení účinku tohoto omezení exportu je důležité správné načasování.  

Kromě zemního plynu můžeme označit několik dalších energetických surovin, 

které v rámci energetického nástroje hrají důležitou roli a bývají tak využívány jako nástroj 

hybridní války. Jako příklad využití takového nástroje můžeme uvést situaci z roku 2014, 

kdy ze strany Ruska došlo k zastavení dodávek antracitu z oblastí Donbasu, které nebyly 

ovládány Ukrajinou. V této době došlo také k masivní mediální kampani za účelem 

zdiskreditovat dodávky z neruských zdrojů. Tyto kroky dovedly ukrajinský energetický 

                                                 
32

 HOFFMAN, Frank G. „Hybrid Warfare and Challenges“. Washington: National Defense 

University Press, 2009: 24. Dostupné z https://smallwarsjournal.com/documents/jfqhoffman.pdf. 
33

 Jako příklad můžeme uvést Moldávii, která v roce 1998 v důsledku zadlužení přesahující 300 

milionů dolarů zpřístupnila ruskému Gazpromu nadpoloviční podíl ve své distributorské síti. Viz. 

Stegen. 
34

 STEGEN, K. Smith. „Deconstruting the „energy weapon“: Russia’s threat to Europe as case 
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systém na pokraj zhroucení. Aby k takovému zhroucení nedošlo, byla Ukrajina nucena 

podepsat nevýhodnou smlouvu o dodávkách elektřiny a uhlí z Ruska.
37

 

Pokud bychom měli definovat hlavní strategii Ruska, neodmyslitelně by sem 

patřilo vytváření úzkých vazeb Ruska s přilehlými státy, které by s Ruskem byly silně 

ekonomicky propojeny. Energetický sektor představuje jednu z nejdůležitějších 

bezpečnostních a ekonomických složek, které mají by měly zajistit politickou a 

ekonomickou stabilitu státu. Důležitým aspektem je zde vlastnictví ruských firem 

zahraničními subjekty, které by podle Putina neměly mít velký podíl v tamních 

společnostech. Podíl zahraničních firem v energetickém sektoru považuje za rizikové a 

hlavní roli v takových společnostech by podle Putina měl zastávat stát. Důležitým 

příkladem je společnost Gazprom, která je státem ovládána a drží tak i monopol nad těžbou 

zemního plynu v Rusku. Ruský Gazprom se velmi striktně staví proti reverzním dodávkám 

zemního na Ukrajinu.
38

 Ačkoliv se Evropská rada usnesla o možnosti reverzu zemního 

plynu na Ukrajinu v zimním období, kdy může na Ukrajině dojít k nedostatku plynu 

v zásobnících, Rusko pomocí pozastavení dodávek do Maďarska a Polska donutilo tyto 

státy se reverzu zdržet a plyn zpět na Ukrajinu neposílat. 

2.3 Tranzitní systém a jeho úskalí 

Již dříve předpovídal americký stratég Zibgniew Brzezinski, že po rozpadu 

Sovětského svazu a následném vzniku Ukrajiny vznikne nový prostor mezi Ruskem a 

Evropou, který bude pro Rusko překážkou. Současné Rusko podle Brzezinského nelze bez 

Ukrajiny, jakožto jeho součásti, považovat za dominantní stát Evropy, ale pouze asijského 

prostoru. Ukrajina je jako nezávislý stát velmi významnou přítěží, především právě 

v oblasti tranzitu zemního plynu, jelikož Rusko musí spoléhat na dobré vztahy s Ukrajinou 

a nemůže samostatně operovat v oblasti exportu zemního plynu do Evropy. Pokud by 

Rusko v rámci hybridní války opravdu usilovalo o opětovné získání ukrajinského prostoru, 

                                                 
37
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kterému by následně došlo, mělo by to za následek posunutí geopolitické hranice společné 

východní Evropy směrem na západ až k hranicím Polska.
39

 

Současný ukrajinský tranzitní systém zemního plynu je charakteristický svou 

vysokou mírou propojenosti, která zajišťuje bezpečnou dodávku zemního plynu. 

Konkrétně se jedná o nejvíce propojenou tranzitní sítí plynovodů v celé Evropě. Tato 

vlastnost jiným plynovodům, které mají být alternativou k ukrajinskému tranzitu, chybí. 

Kvůli této propojenosti je velmi obtížné uvést ukrajinskou tranzitní síť do stavu 

nefunkčnosti. Pokud by Rusko chtělo docílit omezení ukrajinských dodávek do Evropské 

unie, muselo by tuto síť napadnout ve 29 bodech, což je téměř nemožné. Takové množství 

propojenosti garantuje stabilní dodávky i v extrémních situacích.
40

  

Před příchodem projektu Nord Stream musel veškerý exportovaný zemní plyn 

z Ruska do Evropské unie projít hranicemi Běloruska či Ukrajiny. Rusko v dobách 

Sovětského svazu zajišťovalo v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci těžbu a 

transport zemního plynu do spřátelených zemí, či do zemí, které za tento zemní plyn 

platily. V té době byly plynovody směrem na západ konstruovány po východní hranice 

západního Německa. V dobách Sovětského svazu byla Ukrajina stabilní tranzitní zemí a 

nepředstavovala mnoho komplikací pro dopravu zemního plynu směrem na západ. Po 

rozpadu Sovětského svazu Rusku zůstala místa, kde dříve těžilo zemní plyn, ale samotné 

tranzitní potrubí náleželo osamostatněným zemím. Rusko se tak v důsledku rozpadu stalo 

závislé na důležitých tranzitních zemích, tj. na Ukrajině, Slovenské a České republice. 

V případě Slovenské a České republiky došlo k privatizaci stávajícího potrubí a 

následnému odprodeji západním importérům.
41

 Obě tyto země se staly stabilními partnery, 

se kterými v otázce zemního plynu nebyl žádný problém.  

V případě Ukrajiny byl tento pokus neúspěšný a veškerá tranzitní síť skončila pod 

národním monopolem Naftogaz. Ukrajina se následně rozhodla jít cestou pronájmu tohoto 

potrubí Rusku. V této době Ukrajina využívala politické situace v Rusku a jeho 

neschopnosti vymáhání práva a část průchozího zemního plynu užívala bez jakéhokoliv 
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placení.
42

 Již v této době docházelo ke značným rozporům mezi těmito zeměmi ohledně 

poplatků za dopravy plynu. Samotné poplatky byly placeny barterovou metodou právě 

v podobě dopravovaného zemního plynu.
43

 

V roce 2004 se země společně dohodly o vytvoření konsorcia, které by mělo za 

úkol spravovat veškerý Ukrajinou importovaný zemní plyn ve spolupráci s partnery ze 

Západu. Tento pokus vznášel značnou naději, avšak vzájemný nesoulad a ekonomická 

neschopnost dosáhnout své závazky se prohloubila v politickou krizi, která vyvrcholila 

v Oranžovou revoluci. V této době Ukrajina platila pouze 20% ceny, která byla běžně 

poskytována zemím Evropské unie.
44

 V době Oranžové revoluce však Ukrajina požadovala 

jak svou politickou orientaci na západ, tak i cenové úlevy zemního plynu od Ruska. Oběma 

stranám však bylo zřejmé, že navýšení ceny zemního plynu na běžnou úroveň z 50 dolarů, 

které platila Ukrajina na cenu Evropské unie, která byla v roce 2008 170 dolarů, by 

přivedla Ukrajinu k bankrotu.
45

 

Neustálý konflikt ohledně plynu vedl Rusko ke hledání alternativních cest skrze 

jiné země. Mezi potenciální alternativy Rusko zvolilo možnou cestu skrze Bělorusko a 

Polsko. Již v roce 1993 se Rusko a Bělorusko dohodly na pronájmu půdy na dobu 99 let 

pro vedení ruského potrubí, které by spravovala ruská společnost Gazprom. Stejně tak 

v případě Polska došlo k vytvoření rusko-polského konsorcia s názvem EuroPolGaz, které 

se společně podílelo na projektu Yamal 1, který se tak vyhnul Ukrajině a z Běloruska přes 

Polsko vedl na Slovensko. Tento projekt byl spuštěn v roce 1998.  

Ukrajinská tranzitní síť byla jedním z cílů ruské invaze, která se odehrála v květnu 

a červnu roku 2014. Pokusy o sabotáž sítě byly ze strany ruského Gazpromu označeny za 

technické závady, které měly za cíl zdiskreditovat Ukrajinu jako stabilní tranzitní zemi. 

Ačkoliv tyto pokusy, které se odehrály na ukrajinském území, neskončily omezení 
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dodávky zemního plynu do Evropy, Rusko tuto událost prezentovalo jako jeden 

z argumentů pro vytvoření alternativní cesty tranzitu plynu mimo Ukrajinu.
46

  

3 Případy u ití zemního plynu ze strany Ruska v minulosti 

Ačkoliv za počátek hybridní války mezi Ruskem a Ukrajinou považujeme až 

zlomový rok 2014, je nezbytně nutné zmínit důležité události, které tomuto počátku 

předcházely. Autor předpokládá za důležité nastínit myšlenku, že případy užití zemního 

plynu ze strany Ruska nebyly součástí koordinovaného plánu, nýbrž pouze hbitou reakcí 

na jednotlivé problémy spojené s Ukrajinou. Po roce 2014 se jasně změnilo postavení obou 

států, kdy Rusko začalo aplikovat i jiné metody, avšak užití zemního plynu bylo již před 

tímto rokem. Hlavním cílem této kapitoly je definování vzájemného postavení obou států 

od rozpadu Sovětského svazu a nastínění případů, během kterých došlo k využití 

energetického nástroje.  

3.1 Vývoj vzájemných vztahů v 90. letech 

Již v roce 1992 došlo mezi Ukrajinou a Ruskem k tzv. Massanderskému 

incidentu.
47

  Rusko, v té době pod vládou prezidenta Jelcina, se pokoušelo o vymožení 

dluhu ze strany Ukrajiny za neuhrazený dodaný zemní plyn. Rusko v tomto případě mělo 

legitimní nárok na požadovanou úhradu. Týden před summitem konaným za účasti 

prezidenta Borise Jelcina a jeho ukrajinského protějška Leonida Kravčuka v roce 1993 

došlo ke snížení dodávky ze strany Gazpromu o 25 procent.
48

 To mělo za následek 

omezené vytápění ukrajinských domácností, vypnutí nočního osvětlení a omezení 

pravidelného televizního vysílání v důsledku nedostatku energie v síti. Ačkoliv Rusko 

tvrdilo, že šlo o redukci dodávky v důsledku neuhrazeného dluhu, v pozadí tohoto aktu 

byla také touha Ruska o ovládnutí černomořského loďstva a navrácení jaderných hlavic 

z dob Sovětského svazu, kdy byly na Ukrajině rozmístěny. Ačkoliv byl ukrajinský 

prezident Kravčuk nucen tyto podmínky přijmout, zároveň stáhl připravovanou dohodu 

s ruským Gazpromem ohledně převzetí jednapadesáti procentního podílu nad ukrajinským 

potrubím, která by této ruské společnosti umožnila nadvládu nad ukrajinským tranzitním 

plynovodním systémem.
49
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V roce 1995 došlo k zavedení vývozního cla za dodávaný zemní plyn a ropu ze 

strany Ruska směrem na Ukrajinu. Konečná cena těchto produktů přesahovala běžné ceny 

těchto komodit na světových trzích. Jako jeden z předních důvodů Moskva opět zmiňovala 

dluh Ukrajiny. V pozadí této události však byl politický nátlak Moskvy, která Ukrajině 

nabídla snížení ceny v případě, že ta by se připojila k celní unii tvořené Ruskem, 

Běloruskem a Kazachstánem. Výměnou za tento akt mělo být také poskytnutí 5 bcm 

zemního plynu. Dalších pět miliard Moskva Ukrajině nabídla v případě, že Ukrajina 

podpoří postoj Ruska v případě smlouvy o antibalistických střelách mezi Ruskem a 

Spojenými státy.
50

 

3.2 Plynové krize v letech 2006 a 2009 

Za další zlomové události lze setkat dvě plynové krize, se kterými jsme se mohli 

setkat v letech 2006 a 2009. První krize nastala na přelomu let 2005 a 2006, kdy Moskva 

zastavila dodávky zemního plynu s odůvodněním, že Ukrajina nehodlá akceptovat 

navýšení cen zemního plynu. V důsledku zastavení plynu ze strany Ruska nedošlo pouze 

k zastavení dodávek na Ukrajinu, ale také do dalších evropských zemí, které nebyly do 

tohoto konfliktu zapojeny. Tato krize nakonec skončila v lednu roku 2006, kdy došlo 

k podepsání smlouvy a stanovení dohodnuté ceny zemního plynu mezi ruským 

Gazpromem a ukrajinským Naftogazem. Tato smlouva byla podepsána s trváním do roku 

2010.  

V roce 2008 došlo ke dvěma dalším pozastavením tranzitu na Ukrajinu. První 

případ se odehrál v březnu téhož roku, kdy podle Gazpromu Kyjev neměl uzavřenou 

dohodu o platbách za rok 2008 a také měl z předchozího roku nesplacený dluh. V listopadu 

téhož roku následně Gazprom označil Ukrajinu a samotný Naftogaz za neschopný splácet 

své závazky a také je obvinil z dluhu přesahujícího 2 miliardy dolarů.
51

 Nutno podotknout, 

že se nejednalo o první případ, kdy byla Ukrajina označována ze strany Ruska jako 

nesolventní odběratel zemního plynu. Již v roce 2005 Vladimír Putin zmínil možnost 

rozšíření vzájemného obchodu v oblasti zemního plynu, pokud však nebude plyn krást, jak 

tomu údajně bylo doposud.
52
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Vyvrcholení nastalo 1. ledna roku 2009, kdy došlo k došlo k zastavení dodávek 

zemního plynu na Ukrajinu. K obnovení dodávek do Evropy bylo obnoveno až o dvacet 

dní později.
53

 V důsledku této krize se značná část jihovýchodní Evropy ocitla bez plynu, 

který by vytápěl domovy, či vyráběl elektřinu. V některých balkánských zemích toto 

pozastavení vedlo až k humanitární krizi. Tato krize poznamenala pozici Ruska jakožto 

stabilního a spolehlivého dodavatele plynu do Evropy. Zároveň by se však dalo říci, že 

poškodila reputaci Ukrajiny, která byla v médiích označována právě za viníka této situace.  

 Po této krizi došlo k uzavření dlouhodobého kontraktu s platností na deset let. 

Tento kontrakt byl uzavřen mezi ukrajinským Naftogazem a ruským Gazpromem. Cena 

zemního plynu byla v této smlouvě stanovena podle pevné ceny, která byla doplněna o 

pohyblivé burzovní ceny stanovené podle aktuální ceny ropných produktů v Itálii. Hlavní 

částí této smlouvy však byla klauzule take-or-pay. Tato klauzule zavazovala Ukrajinu pro 

splacení minimálně 80 procent celkového nasmlouvaného objemu plynu. Ukrajina měla 

zároveň zakázáno reexportovat tento zemní plyn do dalších zemí. K porušení této klauzule 

došlo již v letech 2012 a 2013.
54

 

3.3 Počátek hybridní války a tzv. zimní balíček z roku 2014 

Důležitou událostí, která nastínila kurz Ukrajiny, byl neodmyslitelně Euromajdan, 

který započal v listopadu roku 2013. Rusko v té době nabídlo tehdejšímu prezidentu 

Janukovyčovi snížení ceny zemního plynu výměnou za udržení proruského kurzu. Podle 

dané nabídky by od 1. ledna 2014 měl ukrajinský Naftogaz platit za ruské dodávky téměř 

poloviční cenu. Jako bonus mělo dojít k k nabídnutí půjčky ve výši tří miliard dolarů na 

splacení dluhu za zemní plyn a také k uhrazení tranzitních poplatků ze strany ruského 

Gazpromu. Ačkoliv byl tento krok ze strany Ruska prezentován jako solidární, bylo 

jednoznačné, že předním politickým cílem Ruska bylo zabránění nástupu proevropského 

kurzu.
55

 

Nezaplacený dluh za odebraný plyn se stal velmi problematickou záležitostí, do 

které se vložila Evropská unie. Po sedmi kolech projednávání se Rusko a Ukrajina dohodli 
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na tzv. zimním balíčku, který měl za cíl zabezpečit dostatek zemního plynu na zimu mezi 

lety 2014 a 2015. Jedním z předpokladů bylo uhrazení nezaplacených dluhů ze strany 

Ukrajiny v hodnotě 3,1 miliardy dolarů. V rámci tohoto balíčku došlo k odstranění tzv. 

klauzule take-or-pay a Ukrajina platila pouze za plyn, který opravdu odebrala. 

V následujícím roce došlo k zavedení dalšího zimního baličku, který se obešel bez 

výraznějších komplikací. Dalo by se říci, že Rusko v tomto případě neuplatnilo svou páku 

a došlo k dohodě mezi oběma stranami.
56

 

4 Charakteristika současné bezpečnostní situace Ukrajiny  

Hybridní válka, která započala v roce 2014, vytvořila značné bezpečnostní riziko 

pro existenci Ukrajiny. Agrese ze strany Ruska vedla k přehodnocení názoru tamních 

bezpečnostních složek na ukrajinskou bezpečnost a došlo k několika citelným krokům, 

které měly za následek navýšení bezpečnosti státu i obyvatelstva. Mnoho expertů tvrdí, že 

Ukrajina po vypuknutí tohoto konfliktu neuskutečnila dostatečné množství kroků a 

neponaučila se z možného bezpečnostního rizika. Tento názor indikuje, že stále existují 

bezpečnostní rizika, která by mohla Ukrajinu ohrozit. V oblasti energetiky se tato 

nedostatečná míra zajištění bezpečnosti promítá jak v korupci, která zasahuje energetický 

sektor, tak i nízká míra koordinace na poli energetiky, která by byla schopna reagovat na 

jakékoliv změny v infrastruktuře.
57

   

Pokud bychom se zabývali možným útlumem exportu zemního plynu na Ukrajinu, 

která by byla následně hledat alternativní zdroje zemního plynu, jedním z možných 

dlouhodobých řešení by bylo zavedení těžby zemního plynu na Ukrajině. Již v listopadu 

roku 2015 Ukrajina oznámila naprosté omezení dodávek zemního plynu z Ruska. Tento 

krok byl ze strany Ukrajiny prezentován s důvodem, že je Ukrajina schopna si tento plyn 

koupit levněji od zemí Evropské unie.
58

  

V současné době Ukrajina disponuje třetími největšími nalezišti zemního plynu 

v Evropě. I skrze tyto značné zásoby Ukrajina nevyužívá tohoto potenciálu a její těžba 

nedosahuje uspokojivému objemu těžby. V roce 2017 Ukrajina vyprodukovala 20,5 bcm, 
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zatímco Spojené království, které disponuje pětkrát menšími zásobami zemního plynu, 

vytěžilo 40 bcm.
59

 Celkové odhadované zásoby Ukrajiny představují hodnotu okolo 837 

bcm. Velmi důležitou ztrátou byla pro Ukrajinu anexe Krymského poloostrova, pod 

kterým se údajně nachází velké ložisko plynu o kapacitě okolo 50 bcm.
60

 Pokud bychom se 

zajímali aktuálním stavem transportovaného zemího plynu, v roce 2017 přes Ukrajinu 

putovalo 93 bcm, což představovalo největší množství od dob poslední plynové krize 

v roce 2009. Toto číslo představuje 39 procent veškerého příchozího zemního plynu 

dodaného do Evropské unie.
61

  

Kompletní přerušení dodávek plynu pro Ukrajinu bylo pro Rusko velmi obtížné. 

Jedním z důvodů byly národní příjmy z prodaného plynu. Mezi další důvody můžeme 

zařadit vyhovující smlouvu z roku 2009, která byla pro Rusko značně výhodná. To mělo 

doposud široký rámec prostředků, které by mohlo vůči Ukrajině aplikovat, aby dosáhlo 

kýženého výsledku. Mezi tyto prostředky můžeme zařadit například kontrolu 

separatistických uskupení v oblasti Donbasu nebo aplikace omezení dovozu ukrajinského 

zboží do Ruska. V oblasti zemního plynu se tedy doposud Rusko zatím vystačilo 

s podobou soukromého sporu, kdy na jedné straně stál ruský Gazprom a na straně druhé 

ukrajinský Naftogaz. Tyto aspekty odlišují plynové krize z roku 2006 a 2009, kdy v roce 

2006 byl ruský Gazprom ve značně výhodném postavení, díky kterému mohl získat značné 

výhody a docílit tak k prosazení vyšší ceny odebíraného plynu.
62

 

Jedním z důvodů, proč Rusko v současné době nemusí využít cestu energetického 

nástroje, je jeho ekonomické postavení. To v současné době dokáže kromě energetických 

nástrojů využít také nástroje ekonomické v podobě cel, či samotného zákazu dovozu 

některých druhů zboží ukrajinského původu. Zatímco v roce 2009 ruská strana využila 

energetického nástroje s cílem navýšení cen za importovaný ruský plyn, v dnešní době 

ruský Gazprom nemá potřebu tuto cenu navyšovat.
63
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V posledních letech můžeme sledovat navyšující se vyjednávající schopnost 

Ukrajiny. Kučera argumentuje dvěma argumenty, které napomáhají Ukrajině k omezení 

závislosti na ruském plynu. Jako první argument Kučera používá snižující spotřebu 

zemního plynu. Mezi přední důvody uvádí menší využití plynu v průmyslu a nižší spotřebu 

plynu v důsledku mírnějších zim. Jako druhý důvod můžeme zmínit narůstající import 

plynu ze států Evropské unie. Mezi tyto státy můžeme zařadit Polsko, Slovensko a 

Maďarsko. Tyto kroky jsou značně kritizovány ze strany Ruska, které se v minulosti 

snažilo těmto dodávkám zabránit.
64

 

5 Nord Stream jako součást ruské strategie 

5.1 Kontext výstavby projektu 

Plány o vytvoření přímého spojení plynovodu mezi Ruskem a Německem byly 

zmiňovány již od konce devadesátých let. Tento projekt byl v té době zamítnut ze strany 

západních partnerů Ruska, kteří tento projekt považovali za příliš drahou alternativu. Již 

v roce 2001 byla Gazpromu nabídnuta možnost výstavby plynovodu na území Běloruska. 

Vedení plynovodu skrze Bělorusko by představoval citelně levnější variantu, než by tomu 

bylo v případě podmořského vedení. Tato nabídka však byla ze strany Ruska zamítnuta.
65

 

Až v roce 2005 došlo k vytvoření společného konsorcia mezi společnostmi Ruhrgas (dnes 

E.ON), Wintershall a Gazprom. Tyto společnosti se zavázaly o vytvoření společného 

plynovodu o kapacitě 60 bcm, který později dostal název Nord Stream.
66

 Tato možnost 

vytvoření plynovodu se značně znelíbil Polsku a Pobaltským zemím, které se proti tomuto 

projektu snažily lobovat v Evropské unii. Zatímco země Polsko, Slovensko i Česká 

republika byly schopny jednat s Ruskem o vývoji cen plynu a podobě dlouhodobých 

kontraktů, Ukrajina a Bělorusko tuto schopnost neměly a mezi těmito zeměmi a Ruskem 

stále docházelo k rozporům.
67

  

V roce 2011 došlo k dokončení prvního plynovodu projektu Nord Stream 1, jehož 

kapacita dosahuje 55 bcm. Do konce roku 2020 bylo plánováno dokončení druhé části 
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tohoto plynovodu s názvem Nord Stream 2, který byl měl zdvojnásobit objem 

dopravovaného plynu. Toto navýšení kapacity však neznamená navýšení dopravovaného 

zemního plynu z důvodu omezených zdrojů zemního plynu v Rusku. Samotná cena tohoto 

projektu byla odhadnuta na 9,5 miliardy euro a často bývá označován za nerentabilní 

projekt. Objem dopraveného zemního plynu skrze Nord Stream 1 je v současné době těžko 

odhadnutelný a lze stěží očekávat návratnost tohoto projektu v časovém horizontu 

následujících 10 až 15 let.
68

   

Projekt Nord Stream 2 by měl mít celkovou délku 1220 kilometrů a měl by 

spojovat ruskou Usť-Lugu a německý Greifswald. Dne 29. listopadu roku 2018 ruský 

Gazprom oznámil dokončení úseku Nord Streamu 2 v pobřeží německé zóny. Ukrajina 

zaujímá jednoznačně negativní postoj vůči stavbě projektu Nord Stream 2. Spojené státy 

tvrdí, že projekt Nord Stream 2 rozvrací energetickou bezpečnost Evropy. Je jednoznačné, 

že dokud není dokončen projekt Nord Stream 2, je Rusko stále značně závislé na tranzitu 

zemního plynu skrze Ukrajinu a nemůže si tedy dovolit aplikovat tvrdé kroky vůči 

Ukrajině. V momentě, kdy dojde k jeho dokončení, tato závislost se značně sníží.   

 Dokončení projektu Nord Stream 2 bývá spojováno s momentem, kdy dojde 

k naprostému útlumu transportu zemního plynu skrze Ukrajinu. V dubnu roku 2018 

předseda představenstva společnosti Gazprom Alexei Miller vyjádřil touhu o snižování 

množství transportovaného plynu skrze po uvedení Nord Streamu a TurkStreamu na 10 až 

15 bcm za rok.
69

 V minulém roce končil původní kontrakt z roku 2009 o dodávkách plynu 

a očekávalo se, že následná smlouva přinese již zmíněné omezení tranzitu skrze Ukrajinu. 

Nakonec došlo k podepsání smlouvy na dobu pěti let, která Ukrajině zajistí tranzit 

minimálně 65 bcm v roce 2020 a 40 bcm po zbylé čtyři roky. Tato smlouva by měla 

Ukrajině poskytnout až 7 miliard dolarů za tranzitní poplatky.
70

 Nutno však zmínit, že tato 

smlouva nezahrnovala razantní omezení tranzitu zemního plynu skrze Ukrajinu. Jako jeden 

z hlavních důvodů můžeme označit nedokončený Nord Stream 2.
71
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 Úplné odstavení ukrajinského tranzitního systému je v současné nemyslitelné, 

ačkoliv v současné době ze strany Ruska existuje strategie o snížení jeho užívání. V roce 

2015 se k tomuto tématu vyjádřil ruský prezident Vladimír Putin, který požadoval od 

společnosti Gazprom prohlubování spolupráce s ukrajinskou společností Naftogaz. Tyto 

názory samozřejmě neznamenají, že by Rusko opouštělo svou politiku diverzifikace 

tranzitu, ale v současné době nemají dostatek schopností, aby mohly od tohoto tranzitu 

upustit. K razantnímu omezení transportu zemního plynu skrze Ukrajinu mohlo dojít 

nejdříve po dokončení projektu Nord Stream 2 a vypršení kontraktu s Ukrajinou v roce 

2024.
72

 

5.2 Rusko a jeho posilující vliv 

Projekt Nord Stream představuje velmi kontroverzní projekt, který bývá označován 

jak za komerční, tak i politickou záležitost. Prvky komerčního projektu můžeme nalézt 

především ve faktu, že je tento projekt financován pouze soukromými energetickými 

společnostmi bez jakýchkoliv dotací.
73

 Z politického hlediska byl tento projekt vytvořen za 

účelem snížení závislosti Ruska na Ukrajině, která představuje hlavní tranzitní zemi. 

Rusko tento krok prezentuje pouze jako snahu ruského Gazpromu o zajištění stabilní 

dodávky zemního plynu mezi Německem a Ruskem.
74

 Právě Rusko poukazovalo na 

předchozí plynové krize, které měly za následek již zmíněný výpadek dodávky. Nord 

Stream by měl v případě dalších rozporů s Ukrajinou zajistit plynulé dodání plynu do 

Německa a následně i dalších okolních zemí.
75

 

Z ekonomického hlediska projekt Nord Stream představuje pro Ukrajinu znatelné 

riziko. Samotný projekt Nord Stream by podle odhadů měl připravit Ukrajinu o 2 až 3 

miliardy dolarů, které Ukrajina každoročně získává díky poplatkům za tranzit plynu. 

V případě razantního omezení tranzitu skrze Ukrajinu by se tedy jednalo o úbytek cca 3 
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procent HDP.
76

 Kromě samotné Ukrajiny se k projektu negativně staví i Spojené státy, 

které poukazují na dopad projektu na ekonomiku i bezpečnost států Evropské unie a 

samotné Ukrajiny.
77

  

 Hubert a Ikonnikova ve své publikaci analyzovali vyjednávací sílu obou dvou států 

a konstatovali, že vyjednávací pozice Ruska před dokončením projektu Nord Stream byla 

dvakrát větší než Ukrajiny. Pokud by tento předpoklad byl správný, Rusko by mělo 

značnou sílu pro aplikování svého energetického nástroje. Podle Huberta a Ikonnikove se 

vyjednávací síla Ruska po dokončení Nord Streamu výrazně zvýšila.
78

 Tento nárůst 

vyjednávací síly je však poháněn na úkor vysokých nákladů, které v případě podmořského 

potrubí citelně převyšují náklady spojeny s běžnou pozemní výstavbou.
79

  

 Na toto téma navázal také Daisuke Nagayama, podle kterého existují dva scénáře 

následujícího vývoje, jež by mohly v případě projektu Nord Stream nastat. V obou 

případech Nagayama pojednává o posílení pozice Ruska a oslabení vyjednávací pozice 

Ukrajiny. V prvním případě se vyjednávací pozice Ruska zvýšila o nižší desítky procent, 

zatímco vyjednávací pozice Ukrajiny se snížil. Ve druhém modelu Nagayama předpokládá 

posílení ruské pozice pouze o 3,5 procenta a oslabení pozice Ukrajiny o 11 procent. Podle 

Nagayamy však ve druhém modelu dochází k posílení také vlivu západní Evropy.
80

 

V kontextu hybridní války by tak Rusko posílilo svou pozici vůči Ukrajině, ale zároveň by 

se západní Evropa stala ukrajinskou pákou, která by byla schopna reagovat na možnou 

agresi ze strany Ruska vůči Ukrajině a použít tak ekonomický tlak na zemi agresora. 

V závěru své práce konstatuje, že mezi dlouhodobé cíle Ruska a samotného Gazpromu 

převažuje zájem o zvýšení cen zemního plynu. Rusko však dlouhodobě není schopno tyto 

ceny navýšit právě kvůli silné pozici Ukrajiny a také Běloruska kvůli jejich pozici tranzitní 

země. Odklon pomocí projektu Nord Stream a již zmíněné posílení ruské pozice však může 

Rusku v budoucnu napomoci při navýšení ceny plynu.   
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 Značně negativní postoj k Nord Streamu 2 zastává také většina států Evropské unie. 

Tyto státy argumentují, že není potřeba navyšovat kapacitu dopravovaného plynu a 

stávající infrastruktura je značně dostačující. Jako další argument proti dokončení tohoto 

projektu argumentují tím, že Nord Stream 2 jednoznačně narušuje bezpečnost jak 

Ukrajiny, tak i dalších států střední a jihovýchodní Evropy.
81

  

Závěr 

 První část zaměřená na užití zemního plynu jako nástroje hybridní války přispěla 

k nastínění způsobů aplikování zemního plynu jako nástroje ze strany Ruska. V této části 

došlo k analyzování situace Ruska, které se kvůli rozpadu Sovětského svazu ocitlo 

v pozici, kdy bylo kvůli tranzitnímu systému značně odkázáno na Ukrajinu. Tento nově 

vzniklý stát se stal spojnicí Ruska s Evropou a vůči Rusku získalo značnou vyjednávací 

sílu. V rámci této části došlo k nastínění nestátního aktéra hybridní války v podobě 

společnosti Gazprom, která se podílí na tvorbě zahraniční politiky Ruska. Gazprom 

dlouhodobě prosazuje postoje ruské vlády a je tak neodmyslitelnou součástí energetické 

zbraně Ruska. Mezi praktiky Gazpromu, které užívá k dosažení cílů neodmyslitelně patří 

aplikace cenotvorby a omezení dodávek plynu.   

Druhá kapitola poukázala na historické momenty, kdy došlo k využití zemního 

plynu jako nástroje, který měl v minulosti napomoci Rusku v prosazení politických cílů. 

Podle historického kontextu můžeme potvrdit, že by užívání zemního plynu nebylo 

spojeno až s vypuknutím hybridní války na Ukrajině, ale jeho aplikování bylo užíváno již v 

minulosti. Podle dané části lze říci, že kroky ze strany Ruska jsou mnohdy nesystematické 

a nelze je považovat za koordinovanou strategii, která by byla aplikována v rámci hybridní 

války proti Ukrajině., ale spíše se jedná o reakci na jedinečné události, které se objeví na 

poli zahraniční politiky.  

 Současná Ukrajina se zaměřuje na omezení závislosti na zemním plynu z Ruska a 

prohlubuje spolupráci se zeměmi Evropské unie. Ta pro Ukrajinu představuje 

strategického partnera na poli energetické bezpečnosti. Značným problémem je současná 

vnitrostátní situace na Ukrajině, kdy je tamní energetický sektor charakteristický značnou 

mírou korupce a nízké koordinace na poli energetické bezpečnosti. Mezi jednu z možností, 
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která by mohla napomoci současné Ukrajině k zajištění větší bezpečnosti, by bylo navýšení 

těžby zemního plynu.   

 V této práci bylo potvrzeno, že po výstavbě projektu Nord Stream 1 došlo 

k navýšení vlivu Ruska a jeho páky vůči Ukrajině. Stejně tak tomu je u projektu Nord 

Stream 2, který se ze strany politických špiček stal velmi kontroverzním tématem. 

V důsledku výstavby Nord Streamu však také došlo k navýšení vlivu Evropské unie vůči 

Rusku, která by se tak měla stát bezpečnostním garantem v případě narušení stability a 

bezpečnosti ze strany Ruska. Je jednoznačné, že pozice Ukrajiny je projektem 

znevýhodněna. Tato znevýhodnění mají jak ekonomickou, tak i politickou podobu.  

Lze tedy říci, že velmi důležitým aspektem pro užití Nord Streamu jako nástroje 

bude neodmyslitelně dokončení jeho druhé části Nord Stream 2 a vypršení pětiletého 

kontraktu z roku 2019.  Pokud by došlo k razantnímu omezení dodávky skrze Ukrajinu či 

vyostření vzájemných vztahů, které by vedly k takovému omezení, bylo by takový stav pro 

Rusko jednoznačně politicky i ekonomicky nevýhodný. Nord Stream tedy lze považovat za 

pomyslnou páku proti Ukrajině, kterou by mohlo v budoucnosti využít, ačkoliv se tato 

možnost v současné době nejeví tím nejlepším řešením.  

Summary 

The first part, focused on the use of natural gas as an instrument of hybrid warfare, 

contributed to outlining the ways in which natural gas was applied as an instrument  

of hybrid war by Russia. In this part, the situation of Russia was analyzed, which, due to 

the collapse of the Soviet Union, found itself in a position where it was heavily dependent  

on Ukraine due to the transit system. This newly created state became a link between 

Russia and Europe and gained considerable bargaining power vis-à-vis Russia. Within this 

part, a non-state actor in the hybrid war was outlined in the form of Gazprom, which 

participates in the creation of Russia's foreign energy policy. Gazprom has long promoted 

the positions of the Russian government and is an integral part of Russia's energy weapon. 

Gazprom's practices, which it uses to achieve its goals, are inseparable from the application 

of pricing and gas supply restrictions. 

The second chapter pointed to historical moments when natural gas was used as a tool to 

help Russia achieve political goals in the past. According to the historical context, we can 

confirm that the use of natural gas would not be associated with the outbreak of the hybrid 

war in Ukraine, but its application has been used in the past. According to the section, 
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Russia's actions are often unsystematic and cannot be considered a coordinated strategy to 

be applied in a hybrid war against Ukraine, but rather a response to unique events in the 

field of foreign policy.  

Current Ukraine is focusing on reducing dependence on natural gas from Russia and 

deepening cooperation with European Union countries. It is a strategic partner for Ukraine 

in the field of energy security. A significant problem is the current national situation  

in Ukraine, where the energy sector there is characterized by a high level of corruption and 

low coordination in the field of energy security. One of the options that could help today's 

Ukraine ensure greater security would be to increase gas production. 

In this work, it was confirmed that after the construction of the Nord Stream 1 project, 

there was an increase in the influence of Russia and its leverage over Ukraine. The same  

is true of the Nord Stream 2 project, which has become a very controversial topic among 

political leaders. However, as a result of the construction of the Nord Stream, the European 

Union's influence over Russia has also increased, which should become a security 

guarantor in the event of a breach of stability and security by Russia. It is clear that the 

position of Ukraine is disadvantaged by the project. These disadvantages have both 

economic and political forms. 

It can therefore be said that a very important aspect for the use of Nord Stream as a tool 

will be inevitably the completion of the second part of Nord Stream 2 and the expiration  

of the five-year contract from 2019. Worsen gas situation between Russia and Ukraine  

would be clearly politically and economically disadvantageous for Russia. Nord Stream 

can therefore be considered an imaginary lever against Ukraine, which it could use in the 

future, although this option does not seem to be the best solution at present.  
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