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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá reakcí Spolkové republiky Německo na 

ruskou hybridní hrozbu, jež je zkoumána pomocí případové studie tzv. „případu Lisa“ 

z ledna roku 2016. Cílem práce je zasazení „případu Lisa“ do kontextu německo-ruských 

vztahů a hybridních hrozeb v bezpečnostní realitě 21. století. Německo a Rusko dlouho 

pojil speciální vztah, který se ovšem po ruské anexi ukrajinského poloostrova Krym 

propadl do krize. Hlavním cílem ruské snahy o ovlivňování společenského a politického 

vývoje v Evropě se stalo právě Německo, které se musí s novými metodami a strategiemi 

hybridního boje vypořádat. Nástup hybridních hrozeb je výzvou nejen pro Německo, ale i 

pro jeho spojence. Ruský pohled na hybridní hrozby dokazuje, že pro různé aktéry má 

pojem rozdílné významy. Za jeden z projevů ruské hybridní hrozby je považován i případ 

třináctileté dívky německo-ruského původu, která byla v Berlíně několik hodin nezvěstná a 

údajně byla znásilněna migranty. I když byl případ promptně vyvrácen německou policií, 

zneužila ruská média událost k živení atmosféry strachu a nejistoty, zejména mezi 

početnou menšinou ruských Němců. Incident se rozšířil i na mezivládní úroveň, když 

ruský ministr zahraničí S. Lavrov obvinil německé úřady ze zametání stop. Vzhledem 

k doposud nedostatečné míře zohlednění „případu Lisa“ v kontextu hybridních hrozeb a 

německo-ruských vztahů, je jedním z hlavních výsledků diplomové práce detailní 

zpracování a analýza samotného případu. Německá reakce na „případ Lisa“ odhaluje 

některé limity německé politiky, ale i tendence, které ji mohou ovlivnit do budoucna. 

 

Abstract 

This master's thesis deals with the response of the Federal Republic of Germany to 

the Russian hybrid threat, which is examined using a case study of the so-called “Lisa 

case” from January 2016. The thesis aims to place the “Lisa case” in the context of 

German-Russian relations and hybrid threats in the security reality of the 21st century. 

Germany and Russia have long had a special relationship, which, however, fell into crisis 

after the Russian annexation of the Crimean Peninsula. The main goal of Russia's efforts to 

influence social and political development in Europe has become Germany, which must 

deal with new methods and strategies of hybrid warfare. The advent of hybrid threats is a 

challenge not only for Germany but also for its allies. Russia's view of hybrid threats 

proves that the term has different meanings for different actors. One of the manifestations 



 

 

 

of the Russian hybrid threat is the case of a thirteen-year-old girl of German-Russian origin 

Lisa F. who was missing in Berlin for several hours and allegedly raped by migrants. 

Although the German police promptly refuted the case, the Russian media misused the 

event to fuel an atmosphere of fear and uncertainty, especially among a significant 

minority of Russian Germans. The incident spread to the intergovernmental level when 

Russian Foreign Minister S. Lavrov accused the German authorities of hushing up the 

case. Due to the hitherto insufficient degree of consideration of the “Lisa case” in the 

context of hybrid threats and German-Russian relations, one of the main results of the 

thesis is a detailed elaboration and analysis of the case itself. The German response to the 

“Lisa case” reveals some limits, but also some tendencies of German policy that may affect 

it in the future. 
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Úvod 

 

V posledních několika letech se objevovaly zprávy, že se Ruská federace pokouší 

pomocí nejrůznějších nástrojů a taktik uplatnit vliv v západních státech, včetně Německa a 

snaží se tak prosadit své vlastní zájmy. V této souvislosti se nejčastěji hovoří o takzvané 

hybridní válce, či o hybridních hrozbách. Pojem hybridní válka se objevoval v odborných 

diskusích vojenských expertů a stratégů zhruba od roku 2006 a byl spojován s působením 

nestálých aktérů. To se změnilo s ruskou anexí ukrajinského poloostrova Krym v roce 

2014, kdy se tento pojem dostal i k neodborné veřejnosti a stal se běžnou součástí masové 

komunikace. Od té doby bylo označení využíváno zejména v souvislosti s ruským 

působením na Ukrajině. Zvýšený zájem o hybridní válku logicky způsobil zveřejnění 

velkého množství prací, studií a názorů, jak odborných, tak i neodborných. Vedle postojů, 

které odsuzují hybridní válku a ruské jednání, se ale mnohdy objevují i postoje odsuzující 

přehnaný alarmismus a snahu vystrašit společnost pomocí údajné ruské hybridní hrozby. V 

mnoha případech hybridního jednání je totiž velice složité jednoznačně určit viníka, nebo 

dokázat jeho napojení na struktury cizího státu. To následně snižuje sílu tvrzení institucí a 

odborníků, kteří se bezpečností a hybridními hrozbami zabývají a před ruskými akcemi 

důrazně varují. Z toho důvodu je důležité transparentně a detailně informovat veřejnost o 

postupech při vyšetřování a o přesvědčivých důkazech. To je mnohdy složité, protože 

vyšetřování často bývá vedeno z různých důvodů v režimu utajení. V důsledku nedostatku 

informací poté ve společnosti roste nedůvěra a napětí a protivník snáze dosáhne svého cíle. 

Detailní a transparentní objasnění případů by tak mělo být jasnou prioritou všech 

zúčastněných, ovšem do té míry, aby nebyla ohrožena národní bezpečnost. Prostředky a 

nástroje využívané v rámci hybridních hrozeb se dnes zdají být rozmanitější než kdykoli 

předtím, proto je důležité hrozby včas identifikovat a pojmenovat. Zvláštní pozornost si 

zaslouží zejména schopnost psychologických nebo komunikačních operací ovlivňovat 

veřejné mínění nebo konkrétní skupiny obyvatel. V době nových technologií v podobě 

internetu, sociálních sítí, umělé inteligence, strojového učení, nebo tzv. Big Data jsou 

k obraně státu zapotřebí v klíčových oblastech propracované bezpečnostní a obranné 

strategie a odolné, flexibilní struktury operující při součinnosti všech relevantních aktérů.  

Spolkovou republiku Německo a Ruskou federaci dlouho pojil speciální vztah, 

který se ovšem po ruské anexi poloostrova Krym v roce 2014 propadl do krize. I přes 

tradiční pevné partnerství mezi oběma státy se Německo stalo hlavním cílem ruské snahy o 
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ovlivňování společenského a politického vývoje v Evropě. Nyní se Německo musí 

vypořádat s novými metodami a strategiemi hybridního boje, kterým čelí. Jedním z projevů 

tohoto jednání je i mediálně známý případ, takzvaný „případ Lisa“ (Fall Lisa) z ledna roku 

2016, jenž je hlavním objektem výzkumu předložené diplomové práce. Jedná se o případ 

třináctileté dívky německo-ruského původu, která byla v Berlíně několik hodin nezvěstná a 

údajně měla být znásilněna migranty. I přesto, že bylo falešné obvinění vyvráceno 

německou policií, převzala ruská média původní zprávu a označila ji za pravdivou. 

Příslušníci početné ruské menšiny v Německu, tzv. ruští Němci, byli informacemi obzvlášť 

pobouření a organizovali na celém území spolku demonstrace. Incident se rozšířil i na 

mezivládní úroveň, když ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil německé úřady ze 

zametání stop. Není to ale poprvé, kdy Německo čelilo pokusu o vměšování se do 

vnitřních záležitostí, jehož původ také ukazuje na ruskou akci. Velmi známým příkladem 

jsou kybernetické útoky na Německý spolkový sněm z roku 2015. Dnes se ale zdá, že se 

ruská hybridní válka neomezuje pouze na kybernetické útoky a dezinformační kampaně. 

Hybridní hrozba, také nazývaná hybridní válkou, může nabývat nejrůznějších podob a 

různí aktéři si pod těmito pojmy představují různé významy. To samozřejmě způsobuje 

problémy spojené s jejich identifikací a s obranou proti nim. Značná část veřejnosti a 

politiků varování nenaslouchá a otázka, zda nějaká ruská hybridní hrozba vůbec existuje, 

dále štěpí společnost a oslabuje její resistenci. Předkládaná diplomová práce se zabývá 

reakcí Spolkové republiky Německo na ruskou hybridní hrozbu, kterou autor zkoumá 

pomocí případové studie tzv. „případu Lisa“, jenž mnozí odborníci a instituce Spolkové 

republiky Německo považují za projev ruské hybridní hrozby.  

Cíle práce a výzkumné otázky 

 

Diplomová práce si stanovuje za cíl na příkladu „případu Lisa“ zkoumat reakci 

Spolkové republiky Německo na možnou ruskou hybridní hrozbu v nové bezpečnostní 

realitě 21. století. Pro poskytnutí všech souvislostí ohledně zkoumaného případu je 

zahrnuta dimenze vzájemných německo-ruských vztahů, vnímání a přístup k hybridním 

hrozbám a koncepce německé bezpečnosti. Narůstající ochota Ruska provádět hybridní 

aktivity v Německu i jinde na Západě je velmi aktuálním tématem. Motivací pro 

vypracování práce proto bylo pochopení této situace, která vyvolává mnoho otázek a 

dotýká se i České republiky. K „případu Lisa“ dodnes neexistuje nezávislá studie, která by 
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zkoumala, zda se jednalo o mediální fenomén, nebo o řízenou akci ruské vlády, jak mnozí 

předpokládají. Cílem autora je tedy pokusit se o hlubší vhled do „případu Lisa“ a následně 

objasnit, zda se jednalo o projev ruské hybridní hrozby. Diplomová práce je tak do určité 

míry pokračováním analýz, které opomíjí detailní prozkoumání „případu Lisa“. Zároveň 

autor považuje za podstatné zkoumat podmínky, za kterých se „případ Lisa“ odehrál a jaké 

změny ve výše popsaných dimenzích zapříčinil. Jedním z vedlejších cílů práce je přiblížení 

případu českému prostředí, v němž se na toto téma nachází jen minimum informací. 

Předpokládám, že prozkoumání případu v širším kontextu poskytne jedinečná data, která 

nebyla doposud zpracována. Studiem reakce německých institucí a politiků budu schopen 

konstatovat, zda byla jejich odpověď úspěšná, či neúspěšná a zda jsou zkušenosti s jeho 

řešením využitelné i pro případ ohrožení České republiky.  

Hlavní výzkumná otázka této diplomové práce zní: Jak reagovala Spolková 

republika Německo na možný projev ruské hybridní hrozby v podobě „případu Lisa“? 

Vedlejší výzkumné otázky, na které se zaměřuji, jsou: Proč je Německo cílem ruských 

hybridních aktivit? Jak se hybridní hrozby projevují? Je „případ Lisa“ opravdu součástí 

ruské hybridní hrozby? Jakou roli hrají hybridní hrozby v bezpečnostní architektuře 

Německa a ovlivnil „případ Lisa“ tvorbu německé bezpečnostní strategie? Došlo na 

základě událostí v „případu Lisa“ ke kvalitativní změně vzájemných německo-ruských 

vztahů?  

Metodologie 

 

Pro diplomovou práci byl autorem zvolen kvalitativní přístup k výzkumu, neboť 

umožňuje analýzu velkého množství dat různého charakteru a je „procesem hledání 

porozumění založeným na různých metodologických tradicích zkoumání daného 

sociálního nebo lidského problému“. Výzkumník s pomocí tohoto přístupu „vytváří 

komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků 

výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“1 Cílem analýzy v rámci 

kvalitativního přístupu je tedy podání co nejvíce přesného a kompletního obrazu dané 

situace a odhalení problematiky ve všech možných dimenzích.  

 
1 John W. Creswell, „Chapter 9: Qualitative procedures“, in Research Design: Qualitative, Quantitative, and 

Mixed Methods Approaches (London: Sage, 2009), 173.  
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Diplomová práce je dále koncipována jako jednopřípadová kvalitativní studie. Aby 

byla případová studie úspěšná, je důležité si nejdříve definovat případ. V knize Jak 

zkoumat politiku editovanou Petrem Drulákem uvádí Michal Kořan v kapitole 

Jednopřípadová studie jednoduchou definici případu, podle níž je případem „dostatečně 

ohraničený aspekt historické epizody, či dostatečně ohraničená historická epizoda sama o 

sobě“.2 Případem a objektem výzkumu této práce je tzv. „případ Lisa“, který svým jasným 

časovým i tematickým ohraničením splňuje podmínky k jeho definování jako případu. 

Autor diplomové práce si vybral fenomén, který považuje za vhodný pro výzkum z důvodu 

jeho jedinečnosti a významu, ale zároveň z důvodu jeho nedostatečného zpracování. 

Samotná případová studie je poté „detailní analýzou případu, který byl zvolen jako objekt 

výzkumu“.3 Cílem případové studie je poskytnutí hlubokého porozumění nebo příčinné 

vysvětlení vybraného případu. Předpokladem pro vysvětlení případu je zohlednění 

celkového kontextu události (sociální, politický, historický) a zároveň poskytnutí 

komplexního obrazu se zahrnutím co největšího množství proměnných.4 Autor se nejprve 

věnuje teoretickému vysvětlení, neboť analýze musí předcházet popis. Z výše uvedených 

důvodů je před detailním prozkoumáním samotného případu důležité zasadit zkoumaný 

případ do širšího kontextu. Ontologickým východiskem autora je vnímání sociálního světa 

jako domény, „která svou povahou dovoluje jasně definovat příčiny a příčinné 

mechanismy, které působí (alespoň částečně) nadčasově“.5  

Případové studie lze rozdělit dle dvou základních pojetí – jedinečné/vnitřní 

případové studie a instrumentální případové studie. První pojetí jedinečné/vnitřní 

případové studie zakládá na hlubokém porozumění „jedno[ho] jediné[ho] případu, bez 

ambice říct cokoli teoreticky relevantního a zobecňujícího“.6 Výzkumník u jedinečné 

případové studie zkoumá případ pro jeho jedinečnost a z toho důvodu neusiluje o popsání 

obecného fenoménu. Naopak v rámci druhého typu instrumentální případové studie slouží 

případ jako nástroj pro další práci s teorií a přináší obecné teoretické poznání. I v tomto 

pojetí je případ zkoumán v „nezmenšené hloubce, historickému a sociálnímu kontextu je 

věnována nemenší pozornost“, ale jeho primárním cílem není poznání fenoménu 

 
2 Michal Kořan, „Jednopřípadová studie“, in Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a 

mezinárodních vztazích, ed. Petr Drulák (Praha: Portál, 2008), 32. 
3 Michal Kořan, „Jednopřípadová studie“, 33. 
4 Ibid., 33. 
5 Ibid., 33. 
6 Ibid., 34. 
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samotného, jako je tomu u jedinečné případové studie.7 Na pomezí dvou základních typů 

případových studií, mezi jedinečnou/vnitřní a instrumentální případovou studií, se nachází 

disciplinovaná interpretativní studie (disciplined interpretative case study), kterou autor 

využívá v předložené diplomové práci. Dle Michala Kořana může být v rámci 

disciplinované interpretativní studie za případ vybrán fenomén, „který považujeme za 

hodný studia svou jedinečností či významem, ale pro jeho prozkoumání je využito 

existující teorie, která dosud na daný fenomén nebyla aplikována“. Michal Kořan k tomuto 

typu případové studie dále dodává: „Teorie slouží pouze jako vodítko pro identifikování 

hlavních procesů a proměnných v rámci případu. Případ tedy neslouží jako nástroj pro 

práci s teorií, ale naopak teorie je vodítkem pro práci s případem.“8 Podle Johna Odella 

disciplinovaná interpretativní studie „interpretuje nebo vysvětluje událost aplikací známé 

teorie na nový terén“.9 Tento autor upozorňuje, že použitá metoda netestuje teorie, ale 

ukazuje, že teorie může být rozšířena na novou událost.10 Cílem disciplinované 

interpretativní studie je tedy popis, vysvětlení a interpretace či porozumění případu, nikoli 

teoretické zevšeobecnění.  

Práce si stanovuje za cíl přispět novými poznatky a návrhy k již existující teorii 

hybridní války/hrozby. Vysvětlení konkrétního případu může napomoci k použitelnosti 

teorie pro velké množství případů. Za tímto účelem si autor také stanovuje za cíl pomocí 

syntézy různých definic pojmů hybridní války/hrozby stanovit vlastní definiční znaky, 

které umožní zhodnocení, zda „případ Lisa“ odpovídá teorii hybridní války/hrozby. 

V mezinárodních vztazích a politologii platí, že „vědec má pouze velmi omezenou 

možnost bezprostředního pozorování zkoumaného objektu, a je tedy do značné míry 

odkázán na analýzu textů, či projevů“.11 Je velkou výjimkou, pokud je vědec přítomen při 

politickém rozhodovacím procesu, nebo jednání. Z toho důvodu muselo být pro výzkum 

použito široké spektrum nejrůznějších pramenů a literatury, jejichž obsah byl podrobně 

analyzován. K ověření výsledků práce byl proveden ověřovací rozhovor s odborníkem na 

německou zahraniční politiku, jenž je důkladně obeznámený se situací na ministerstvu 

zahraničí, ale kterého není možné z důvodu zachování anonymity jmenovat.  

 
7 Michal Kořan, „Jednopřípadová studie“, 35. 
8 Ibid., 34. 
9 John S. Odell, „Case Study Methods in International Political Economy“, International Studies Perspectives 

2, č. 2 (1. května 2001): 163, https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&prof

ile=eds (staženo 15. dubna 2021). 
10 Odell, „Case Study Methods in International Political Economy“, 163. 
11 Michal Kořan, „Jednopřípadová studie“, 92. 
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Kritika literatury 

 

Kvůli nastalé epidemické situaci bylo pro zpracování diplomové práce možné 

využívat zejména zdroje, které jsou dostupné online. Z toho důvodu byla drtivá část 

pramenů i literatury získána elektronickou formou. Většina zdrojů práce je v německém či 

anglickém jazyce, neboť v českém prostředí se k tématu nachází jen minimum informací. 

V diplomové práci autor používá široké spektrum pramenů a literatury zahrnující vládní 

dokumenty, parlamentní tisky, knihy, vědecké studie, články v odborných periodikách, 

oficiální internetové stránky institucí, online video, neodborná periodika a noviny. Díky 

tomu je autor schopný podat detailní zprávu o „případu Lisa“ a zasadit jej do širšího 

kontextu.  

Pro kapitolu popisující změnu německé politiky vůči Rusku a změny paradigmatu 

ve vzájemných vztazích byly zásadní práce publikované v odborných periodikách. Jedná se 

zejména o příspěvek Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990 Hannese Adomeita 

v odborném periodiku SIRIUS z roku 2020, který popisuje vývoj německo-ruského vztahu 

od roku 1990 do současnosti a zkoumá, proč selhaly pokusy o navázání užších vztahů.12 

Článek From Amity to Enmity: German-Russian Relations in the Post Cold War Period 

Jennifer A. Yoderové publikovaný v German Politics and Society v roce 2015 zkoumá 

klíčové debaty o ruské politice v Německu, které naznačují, kdy a proč se podmínky těchto 

debat změnily.13 Příspěvek Vladimíra Handla Entfremdung und Kooperation: 

Paradigmenwechsel in der deutschen Russlandpolitik? z roku 2019 zveřejněný v 

periodiku Osteuropa se zabývá změnou německé ruské politiky v kontextu nedávných 

událostí a také představuje nepostradatelný zdroj práce.14 V neposlední řadě je zapotřebí 

zmínit i článek Marca Siddiho A Contested Hegemon? Germany’s Leadership in EU 

 
12 Hannes Adomeit, „Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990“, SIRIUS 4, č. 3 (5. června 2020): 276-

292, https://doi.org/10.1515/sirius-2020-3004 (staženo 3. ledna 2021). 
13 Jeniffer A. Yoder, „From Amity to Enmity: German-Russian Relations in the Post Cold War Period“, 

German Politics and Society 33, č. 3 (1. září 2015): 49-69, https://doi.org/10.3167/gps.2015.330303 (staženo 

3. ledna 2021). 
14 Vladimír Handl, „Entfremdung und Kooperation: Paradigmenwechsel in der deutschen Russlandpolitik?“, 

Osteuropa 69, č. 1-2 (2019): 53-66, https://www.zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2019/1-2/entfremdung-und-

kooperation/ (staženo 3. ledna 2021). 

https://doi.org/10.1515/sirius-2020-3004
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Relations with Russia publikovaný v German Politics v roce 2020, kde Siddi zkoumá roli 

Německa v zahraniční politice Evropské unie vůči Rusku.15 

Kapitola přibližující pojetí konceptů hybridní války na Západě a v Rusku staví na 

knize Ofera Fridmana Russian “Hybrid Warfare“: Resurgence and Politicisation z roku 

2018.16 Jedná se o velmi kvalitní a komplexní dílo kriticky shrnující problematiku ruské 

hybridní války. Fridman se v knize soustředí zejména na jasné vymezení koncepčních 

debat o hybridní válce. Kniha čerpá také z ruskojazyčných zdrojů a podrobně prezentuje 

ruský diskurz, což je pro autora diplomové práce nepostradatelné, neboť neovládá ruský 

jazyk na takové úrovni, aby byl schopen výzkum v této oblasti provést samostatně. Dalším 

důležitým dokumentem je práce Franka G. Hoffmana Conflict in the 21st Century: The Rise 

of Hybrid Warfare z roku 2007, která představuje první koncepčně ucelený text o hybridní 

válce na Západě.17 V této kapitole čerpá autor informace i z oficiálních vládních 

dokumentů, oficiálních internetových stránek a deklarací Evropské unie a Severoatlantické 

aliance. Mezi velice užitečné zdroje se řadí i portál Evropské služby pro vnější činnost 

mapující dezinformace v Evropě EUvsDisinfo.  

Pro popsání německé koncepce vnitřní bezpečnosti byl důležitý příspěvek 

odborníka Martina H. Möllerse Innenpolitische Dimensionen der Sicherheitspolitik, který 

detailně popisuje vnitropolitické dimenze bezpečnostní politiky a její  základní parametry a 

pochází z knihy Deutsche Sicherheitspolitik: Herausforderungen, Akteure und Prozesse 

publikované v roce 2009.18 Článek Innere Sicherheit zwischen Föderalismus und 

Vernetzung z roku 2012 od autorů Ralpha Thieleho a Heiko Borcherta, který byl 

publikován v odborném periodiku Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik zase 

poskytuje vhled do fungování německé bezpečnosti ovlivněné federativním státním 

zřízením.19 Zásadním zdrojem práce jsou koncepční dokumenty vydané ministerstvem 

obrany, takzvané Bílé knihy, které určují bezpečnostně politické směřování Německa na 

 
15 Marco Siddi, „A Contested Hegemon? Germany’s Leadership in EU Relations with Russia“, German 

Politics 29, č. 1 (26. listopadu 2020): 97-114, https://doi.org/10.1080/09644008.2018.1551485 (staženo 4. 

ledna 2021). 
16 Ofer Fridman, Russian “Hybrid Warfare”: Resurgence and Politicisation (London: Hurst, 2018), Kindle. 
17 Frank G. Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Warfare (Arlington: Potomac Institute 

for Policy Studies, 2007), https://potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.

pdf (staženo 25. února 2021). 
18 Martin H. Möllers, „Innenpolitische Dimensionen der Sicherheitspolitik“, in Deutsche Sicherheitspolitik: 

Herausforderungen, Akteure und Prozesse, eds. Stephan Böckenförde a Sven Gareis (Opladen: Budrich, 

2009). 
19 Ralph Thiele a Heiko Borchert, „Innere Sicherheit zwischen Föderalismus und Vernetzung“, Zeitschrift für 

Außen – und Sicherheitspolitik 5, (2012): 73-84, https://link.springer.com/article/10%2E1007/s12399-012-

0273-4 (staženo 27. února 2021). 
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dlouhé roky dopředu. V první části se jedná o Bílou knihu z roku 2006 Weißbuch 2006 zur 

Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr.20 V druhé části o 

aktualizovanou verzi Bílé knihy z roku 2016 Wießbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur 

Zukunft der Bundeswehr.21 Další informace jsou čerpány z oficiálních internetových 

stránek německého ministerstva obrany a Spolkového kriminálního úřadu. Německý 

pohled na hybridní hrozby staví na výpovědích z Bílé knihy 2016 a na odpovědích 

spolkové vlády na interpelace poslanců Spolkového sněmu, takzvané Kleine Anfrage, které 

jsou dohledatelné online mezi parlamentními tisky v archivu Spolkového sněmu. Bílá 

kniha 2016 je zásadním dokumentem, který byl použit i ke zkoumání adaptace 

bezpečnostní strategie. Vedle ní jsou k tomuto účelu důležité i strategické dokumenty 

Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland z let 2011 a 201622 a koncepce civilní 

bezpečnosti Konzeption ziviler Verteidigung z roku 2016.23 Jeden z hlavních a 

nepostradatelných zdrojů je i výroční zpráva Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), 

takzvaný Verfassungsschutzbericht, který úřad každoročně zveřejňuje a obsahuje oficiální 

výstupy této zpravodajské služby.  

Hlavní část práce detailně popisuje „případ Lisa“ a reakce různých aktérů. „Případu 

Lisa“ se dopodrobna nevěnuje žádná ucelená studie a z toho důvodu bylo nutné využít 

všech dostupných zdrojů k získání relevantních informací. Autor práce musel vycházet 

zejména z informací publikovaných online prostřednictvím novinových článků. Nejčastěji 

se jedná o renomované zpravodajské portály Berliner Zeitung, Die Zeit, MDR, WDR, NDR, 

Welt, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Neue Presse, Deutsche Welle nebo 

Tagesspiegel. Mezi zdroji se objevuje i berlínský bulvární deník B.Z., neboť jeho 

zpravodajství k případu bylo velmi podrobné a časté. Získané informace se ale shodují, 

nebo doplňují ty z renomovaných zdrojů. To se týká i rozhovoru novinářů bulvárního 

 
20 Bundesministerium der Verteidigung, Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft 

der Bundeswehr (Berlin: Bundesministerium der Verteidigung, 2006), získáno formou e-mailu od BMVg 16. 

března 2021. 
21 Bundesregierung, Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr (Berlin: 

Bundesministerium der Verteidigung 2016), https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/736102/

64781348c12e4a80948ab1bdf25cf057/weissbuch-zur-sicherheitspolitik-2016-download-data.pdf (staženo 6. 

března 2021). 
22 Bundesministerium des Innern, Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland 2016 (Berlin: 

Bundesministerium des Innern, 2016), https://www.bmi.bund.de/DE/themen/it-und-digitalpolitik/it-und-

cybersicherheit/cyber-sicherheitsstrategie/cyber-sicherheitsstrategie-node.html (staženo 5. ledna 2021). 
23 Bundesministerium des Innern, Konzeption Zivile Verteidigung (KZV) (Berlin: Bundesministerium des 

Innern, 2016), https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bevoelkerungsschutz/zivil-und-

katastrophenschutz/konzeption-zivile-verteidigung/konzeption-zivile-verteidigung-node.html (staženo 7. 

března 2021). 
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deníku Bild s ruským prezidentem Putinem zveřejněný online, který je využit při 

hodnocení německo-ruských vztahů po „případu Lisa“. V tomto případě se ale bulvární 

charakter média neprojevuje. Německé i ruské reakce a oficiální vyjádření byly 

zaznamenány zejména v novinových článcích renomovaných periodik. Doslovné přepisy 

tiskových konferencí spolkové vlády a ministerstev byly získány na internetových 

stránkách diskusního pořadu Jung & naiv, který je považován za renomovaný a spolehlivý 

zdroj. Přepisy byly dále ověřeny i prostřednictvím video záznamu tiskových konferencí. 

Využito bylo i oficiálních vyjádření berlínské policie publikovaných na internetových 

stránkách a sociálních sítích. K případu se hojně vyjadřovali němečtí odborníci na Rusko, 

německo-ruské vztahy či bezpečnost, jejichž názory jsou v práci též prezentované. 

Cenným zdrojem práce byly i výstupy odborníků spolupracujících s Institutem 

mezinárodních studií Marka Galeottiho a Vladimíra Handla.  

Struktura práce 

 

Diplomová práce je rozdělena na osm samostatných kapitol, které jsou dále členěny 

na podkapitoly. Kapitoly představují hlavní tematické oddíly a vždy se zabývají pouze 

jednou oblastí. Každá kapitola sleduje logickou strukturu, kdy je v úvodu představeno téma 

kapitoly a v závěru shrnuty její nejdůležitější myšlenky a sdělení. Kapitoly 1. až 3. tvoří 

pomyslnou první část práce, jejíž cílem je představení širšího kontextu a souvislostí. Po 

úvodu, který vymezuje téma práce, shrnuje cíle a výzkumné otázky, představuje 

metodologii, hodnotí literaturu a prezentuje strukturu práce, následuje samotná stať. První 

kapitola (1.) zachycuje vývoj německé politiky vůči Rusku a změnu paradigmatu ve 

vzájemných vztazích. Druhá kapitola (2.) se věnuje hybridní válce a hybridní hrozbě a 

v první podkapitole (2.1.) zkoumá západní konceptuální debatu a prvotní institucionální 

reakci organizací zajišťujících bezpečnost Německa. V rámci této podkapitoly je zmíněna i 

kritika západního konceptu hybridního boje (2.1.1.). Druhá podkapitola (2.2.) popisuje 

ruské chápání konceptu hybridní války tzv. gibridnaya voyna. Třetí podkapitola (2.3.) 

poskytuje operacionální definici hybridní hrozby, která definuje hlavní znaky hybridních 

hrozeb za účelem pozdějšího zhodnocení „případu Lisa“. Třetí kapitola (3.) představuje 

německou koncepci vnitřní bezpečnosti do roku 2016, tedy do období před vypuknutím 

zkoumaného případu. První podkapitola (3.1.) odhaluje normativní a institucionální rámce 

bezpečnostní politiky Německa a v druhé podkapitole (3.2.) chápání konceptu hybridních 
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hrozeb v Německu. Čtvrtá kapitola (4.) se již věnuje samotnému „případu Lisa“. Nejprve 

je v první podkapitole (4.1.) podrobně popsán „případ Lisa“ a jeho aktéři. V druhé 

podkapitole (4.2.) jsou představeny bezpečnostní a politické reakce německé diplomacie 

(4.2.1.), spolkové vlády (4.2.2.), policie a zpravodajských služeb (4.2.3.) a nakonec 

politických představitelů a politických stran ve Spolkovém sněmu (4.2.4.). Poté dochází 

v další podkapitole (4.3.) k analýze sesbíraných dat a hodnocení případu. Následná pátá 

kapitola (5.) popisuje změny v bezpečnostní strategii Německa, které se odehrály po 

„případu Lisa“. Šestá kapitola (6.) zasazuje „případ Lisa“ do německo-ruských vztahů a 

podává tak ucelený pohled na celý případ. Diplomová práce končí závěrem, ve kterém jsou 

shrnuty výsledky výzkumu a kde autor odpovídá na otázky položené v úvodu práce.  

  



 

 

13 

1. Vývoj německé politiky vůči Rusku a změna paradigmatu ve 

vzájemných vztazích 

 

Po několik let od rozpadu Sovětského svazu německo-ruské vztahy prosperovaly, 

nebo to tak alespoň vypadalo. Vysloužily si označení „speciální“. Ruská politika se těšila 

vysokému postavení v zahraniční a bezpečnostní politice Spolkové republiky Německo. 

Bylo to dáno zejména historickými souvislostmi a důležitými rolemi, které oba státy 

v evropském regionu zaujímaly. Dobré vzájemné vztahy Německa a Ruska tak vždy platily 

jako důležité pro zabezpečení míru a spolupráce v Evropě. Dnes bychom tento vztah 

speciálním nejspíše už nenazvali, alespoň ne v původním slova smyslu. Naopak, německo-

ruský vztah začal být ohrožující pro soudržnost Evropské unie. Zvláštní vztahy, které mezi 

Německem a Ruskem v omezené formě i nadále přetrvávají, již mají svůj základ spíše na 

historickém vývoji, respektu a obchodu nežli na jejich aktivním rozvoji, osobních vazbách 

a přátelské atmosféře. V současnosti se vzájemný vztah propadl do nejhlubší krize od 

konce studené války. Následující kapitola se zabývá vývojem německé politiky vůči Rusku 

od rozpadu SSSR a změnou paradigmatu ve vzájemných vztazích. Kapitola se snaží 

odpovědět na otázky: Co stojí za tím, že se vztah plný očekávání posunul od budování 

společných projektů v 90. letech až k ideovému konfliktu a přípravě na možné střetnutí? 

Co je důvodem vyostření, a co stojí za ochotou Ruska nasadit proti Německu hybridní 

způsob boje vedoucí až k „případu Lisa“?  

S rozpadem Sovětského svazu na začátku 90. let 20. století se objevila naděje a 

očekávání výrazného zlepšení vztahů a budování partnerství s Ruskem. Vzniklá situace 

vytvořila předpoklady pro možné ukotvení Ruska v evropském prostoru a jeho následnou 

integraci. Německo a Evropská unie učinily nabídky na těsné partnerství a spolupráci jak 

za prezidenta Borise Jelcina, tak i jeho nástupce Vladimíra Putina. Základem pro tento 

postup bylo přesvědčení, že Rusko je politickou, ekonomickou i kulturní součástí 

Evropy.24 Podmínkou ovšem bylo vybudování demokracie, tržního hospodářství, právního 

státu a občanské společnosti v souladu s hodnotami Pařížské charty pro novou Evropu. Pro 

Německo bylo důležité navázat na úspěchy východní politiky25 a napomoci Rusku opustit 

sovětský kurz velmocenské imperiální politiky. Integrační proces měl probíhat podle 

principů změny pomocí obchodu (Wandel durch Handel), změny sblížením (Wandel durch 

 
24 Adomeit, „Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990“, 276. 
25 Ve smyslu něm. Ostpolitik 
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Annährung) a vzájemným propojením (Verflechtung). Prohloubené obchodní a 

společenské vazby se měly přelít z ekonomické roviny do vyšších pater politického 

systému a dalších oblastí politiky pomocí tzv. efektu přelévání26. Přechod z autoritativního 

a centralistického systému sovětského typu k západní struktuře demokratického a 

pluralitního systému s rozvinutým tržním hospodářstvím, právním státem a občanskou 

společností trval v Rusku déle než v jiných státech bývalého východního bloku kvůli 

zakořeněnému dědictví carského a sovětského Ruska.27 Tento proces započal poslední 

vůdce SSSR Michail Gorbačov a byl možný jen díky vnitřní demokratizaci, přestavbě 

hospodářství a větší otevřenosti. V Gorbačovově éře byl vyvinut koncept Nového 

politického myšlení a první prezident Ruské federace Jelcin zpočátku tomuto procesu 

nebránil. Na začátku roku 1992 prohlásil Jelcin před zástupci Organizace spojených 

národů, že již nenahlíží na západní země jako na své protivníky, ale jako na spojence.28 

Ruská vnitřní politika měla přednost před zahraniční politikou z důvodu toho, že za hlavní 

hrozby ohrožující národní bezpečnost Ruska byly považovány hlavně hospodářské, 

sociální a environmentální problémy země.29  

V prvních letech po rozpadu Sovětského svazu existovala možnost na rozšíření 

Severoatlantické aliance zahrnující i Rusko, což by mu zajišťovalo status klíčového 

partnera Spojených států. Jakmile bylo jasné, že Rusko nebude schopné vstoupit do 

NATO, změnil se přístup Ruska v aktivní opozici vůči rozšíření. Prezident Jelcin usiloval o 

pozici obránce ruských národních zájmů proti Západu s cílem posílit svou legitimitu.30 

Zároveň dal ministr zahraničních věcí Ruské federace Andrej Kozyrev jasně najevo, že 

vojenská přítomnost Západu v pobaltských státech a na jiných územích bývalého SSSR 

bude v rozporu se zájmy Ruska.31 Německo působilo v evropských a transatlantických 

institucích na své partnery, aby umožnili a podpořili transformaci Ruska. Svou ochotu 

přispět k ukončení studené války a odstranit překážky spolupráce demonstrovalo Německo 

například, když akceptovalo značná omezení plynoucí ze Smlouvy o konečném uspořádání 

ve vztahu k Německu32, nebo Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. 

 
26 Často označován angl. spillover effect 
27 Adomeit, „Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990“, 277. 
28 Ibid., 278. 
29 Ibid., 278. 
30 Sergey Radchenko, „’Nothing but humiliation for Russia’: Moscow and NATO’s eastern enlargement, 

1993-1995“, Journal of Strategic Studies 43, č. 6-7 (22. září 2020): 772, 

https://doi.org/10.1080/01402390.2020.1820331 (staženo 5.ledna 2021). 
31 Adomeit, „Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990“, 281. 
32 Též známá jako Smlouva dva plus čtyři 
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Německo se aktivně podílelo na budování úzkého partnerství a spolupráce, což se projevilo 

v uzavření Partnerské a kooperační dohody mezi Evropskou unií a Ruskem podepsanou 

24. července 1994.33 Pro německo-ruské vztahy byla také určující Společná strategie 

Evropské unie vůči Rusku dohodnutá v červnu roku 1999 na konferenci v Kolíně. 

Dokument nese dle Hannese Adomeita zjevný německý rukopis, neboť Německo 

předsedalo v první polovině roku 1999 Radě Evropské unie.34 Bylo potřeba zajistit politiku 

Evropské unie vůči Rusku podle německých představ ještě před vstupem států východní a 

střední Evropy. Ovšem dohodnuté strategické partnerství (Strategische Partnerschaft) 

mělo být podloženo společnými demokratickými hodnotami. 

Na krátké období po roce 1991 potřebovalo finančně rozvrácené Rusko, zatížené 

velkým dluhem, podporu západních států. S prudkým nárůstem cen energie se však Rusko 

stalo nezávislejším a více neochotným aktérem ke spolupráci.35 Již od vyhlášení korektury 

ruské politiky v roce 1992 se Rusko odklánělo od Nového politického myšlení a navzdory 

rozvíjejícím se vztahům se Západem znovu začalo vnímat Severoatlantickou alianci jako 

svého nepřítele. V této době se v Rusku začal tvořit „patriotický konsensus“, který 

sdružuje protizápadní síly, zastánce velmocenské vize, nacionalisty, komunisty a další.36 

Jedním z okamžiků dokazující změnu ruské zahraničněpolitické orientace je postoj Jelcina 

k balkánským válkám. Jelcin se postavil na stranu Srbska, tradičního spojence v této 

oblasti, když prohlásil, že se NATO dopouští genocidy na srbském obyvatelstvu. Po 

letecké válce NATO v roce 1999 obviňoval Severoatlantickou organizaci z agrese 

odporující mezinárodnímu právu.37 Z politického hlediska to velmi poškodilo německo-

ruské vztahy, neboť ruského prezidenta Jelcina pojilo osobní přátelství se spolkovým 

kancléřem Helmutem Kohlem. V odpovědi na Společnou strategii Evropské unie Rusko 

odmítlo představu supranacionality a integrace ve společném evropském hospodářském 

prostoru.38 Rusko sebe samo vnímalo jako euroasijskou mocnost a jakákoliv integrace 

s Evropou by bránila plnému rozvoji vlastní vnitřní a zahraniční politiky. Narušení ruské 

sféry vlivu v postsovětských státech by ohrozilo jeho postavení regionální velmoci. 

V květnu roku 1998, na setkání skupiny G7 v Birminghamu, vytyčil Jelcin linii na 

 
33 Adomeit, „Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990“, 279. 
34 Ibid., 279. 
35 Yoder, „From Amity to Enmity: German-Russian Relations in the Post Cold War Period“, 61. 
36 Adomeit, „Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990“, 282. 
37 Ibid., 282. 
38 Ibid., 283. 
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hranicích bývalého Sovětského svazu, kterou NATO nesmí překročit, jinak se bude Rusko 

bránit. 

Nástup Vladimíra Putina do prezidentského úřadu v roce 1999 vzbuzoval naděje. 

Putin byl v Německu vnímán díky své znalosti němčiny a několikaletému působení agenta 

KGB v Drážďanech jako člověk, který by mohl být více nakloněný německým zájmům. 

Toto přesvědčení bylo posíleno s první státní návštěvou v Německu v září roku 2001, při 

které přednesl řeč ve Spolkovém sněmu. Ve své řeči vedené z velké části v němčině 

zdůraznil Putin důležitost evropských hodnot pro ruskou reformní politiku. Putin popsal 

Rusko v takovém duchu, v jakém si poslanci přáli: Rusko jako přátelská, svobodná a 

bezpečná země, otevřená spolupráci a partnerství, podporující evropskou integraci, ovšem 

teprve na začátku výstavby demokratické společnosti a tržního hospodářství. Politiku 

v souladu s přesvědčením o pravdivosti Putinových slov provozoval spolkový kancléř za 

Sociálnědemokratickou stranu Gerhard Schröder (1998-2005). Známé jsou jeho výroky, že 

Rusko je „dokonale čistou demokracií“, nebo že v Rusku probíhá „vše v souladu se 

zákonem“.39 Vztah kancléře Schrödera a Putina, který byl blízký i na osobní rovině, 

představuje pomyslný vrchol vřelých vztahů mezi Ruskem a Německem, založený 

zejména na ekonomické spolupráci a opomíjející charakter německé koncepce civilní 

mocnosti. Německo v této době upřednostňovalo ekonomický růst před jinými cíli 

zahraniční politiky a opouštělo svou západní orientaci40 na úkor východní politiky.41 

Příkladem může být opozice vůči invazi do Iráku v roce 2003, nebo schválení plynovodu 

Nord Stream v roce 2005. Pohled na vztah s Ruskem byl takový, že rozmisťování jednotek 

NATO ve východních členských státech způsobí pouze konflikt, který Evropu vtáhne do 

závodů ve zbrojení a válečného nebezpečí. To korespondovalo s obecným přesvědčením, 

že bezpečnost Evropy je možné zajistit pouze s Ruskem.42 Rusko a Německo se vnímali 

jako strategičtí partneři, od roku 2001 se každoročně konalo fórum Petěrburský dialog 

(Petersberger Dialog) a vzájemné vztahy se prohlubovaly i na úrovni občanské 

společnosti.43 To se promítlo v německém uvažování. Jedním z cílů zmíněných v Bílé 

 
39 Adomeit, „Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990“, 285. 
40 Ve smyslu něm. Westbindung 
41 Nicholas Wright, „No Longer the Elephant Outside the Room: Why the Ukraine Crisis Reflects a Deeper 

Shift Towards German Leadership of European Foreign Policy“, German Politics 27, č. 4 (3. května 2018): 

483, https://doi.org/10.1080/09644008.2018.1458094 (staženo 4. ledna 2021). 
42 Bundesministerium der Verteidigung, Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft 

der Bundeswehr, 56. 
43 Handl, „Entfremdung und Kooperation: Paradigmenwechsel in der deutschen Russlandpolitik?“, 54. 

https://doi.org/10.1080/09644008.2018.1458094
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knize, která byla představena v roce 2006, byl rozvoj „trvalého a odolného bezpečnostního 

partnerství s Ruskem“.44 

S nástupem Angely Merkelové (CDU) do úřadu spolkové kancléřky v roce 2005 

došlo k většímu důrazu na hodnotovou zahraniční politiku a kancléřka žádala po Rusku 

větší ohled na lidská práva. Již v této době došlo k ochlazení vzájemných vztahů.45 Roli 

mohla hrát i osobní antipatie mezi kancléřkou a ruským prezidentem Putinem. Vládu ale 

koalice CDU/CSU utvářela společně s SPD a ministrem zahraničních věcí byl sociální 

demokrat Frank-Walter Steinmeier. Tehdejší ministr zahraničních věcí byl Rusku více 

nakloněný a vyzýval k pozitivním vztahům. To bylo ovšem v rozporu s vizí Merkelové, 

která byla orientována více na Západ. Zcela jiný tón nasadil i Vladimír Putin, což lze 

zpozorovat na jeho vystoupení v únoru roku 2007 během Mnichovské bezpečnostní 

konference v hotelu Bayerischer Hof. Rozzuřený Putin zde kritizoval západní snahy o 

zřízení unipolárního světového systému pod vedením Spojených států. Zmínil východní 

rozšíření NATO a slíbil, že Rusko zaujme aktivnější roli ve světové politice s cílem 

„nastolit spravedlivý a demokratický světový řád, který zaručí bezpečnost a blahobyt nejen 

pro hrstku vyvolených, nýbrž pro všechny.“46 I když v té době v Německu panovalo 

přesvědčení, že Rusko pro EU a NATO nepředstavuje bezprostřední ohrožení, ukázalo 

ruské angažmá a následná rusko-gruzínská válka v srpnu roku 2008, že Rusko je schopné 

prosazovat své zájmy vojenskou silou a během několika dnů přemoci stát jako je Gruzie.47 

Německo na válku reagovalo v souladu se vstřícnou ruskou politikou a německá vláda 

nechtěla přiznat jednoznačný podíl Ruska na válce.48 

Druhou vládu kancléřka Merkelová utvořila v roce 2009 již bez sociální 

demokracie, jež prosazovala kontinuitu ruské politiky kancléře Schrödera. Koaliční dohoda 

CDU/CSU s FDP neobsahovala zvláštní pasáž o vztazích s Ruskem, jako u dohody s SPD 

 
44 Andrea Rotter, Das neue Weißbuch und die gegenwärtige sicherheitspolitische Debatte in Deutschland, 

Argumentation Kompakt 13/2016 (München, Hans Seidel Stiftung, 2016), 4, 

https://www.hss.de/download/publications/Argu-Kompakt_13-2016_Weissbuch.pdf (staženo 1. března 

2021). 
45 Yoder, „From Amity to Enmity: German-Russian Relations in the Post Cold War Period“, 52. 
46 Gernot Erler, Vybrané eseje z knihy: Světový řád bez Západu? Evropa mezi Ruskem, Čínou a Amerikou, 

Praha: Friedrich Ebert Stiftung, 2019, http://www.fesprag.cz/fileadmin/public/pdf-

publikace/2019_Svetovy_rad_bez_Zapadu.pdf (staženo 3. června 2020), 7. 
47 Hans-Henning Schröder, „Russland in Europa: Randbemerkungen zur deutschen Russlanddebatte“, 

Osteuropa 63, č. 8 (srpen 2013): 113, https://www-jstor-org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/44935693 (staženo 10. 

února 2021). 
48 Handl, „Entfremdung und Kooperation: Paradigmenwechsel in der deutschen Russlandpolitik?“, 54. 
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v roce 2005.49 Nástupce v úřadu ministra zahraničních věcí, Guido Westerwelle (FDP), 

nejevil zvláštní zájem o Rusko. Došlo k obratu a novému pohledu na vzájemný vztah. 

Zvláštní zmocněnec pro Rusko Andreas Schockenhoff z CDU se vyjádřil jasně, že 

opravdový dialog se může rozvinout jen v občanské společnosti.50 Nicméně oba státy i 

nadále úspěšně kooperovaly v energetickém sektoru, což se netýkalo pouze projektu Nord 

Stream. Nedošlo však k navázání strategického partnerství ve smyslu nejen společných 

zájmů, ale i společných hodnot, jak tento pojem vykládá Evropská unie.  

Náznakem negativního vývoje německo-ruských vztahů bylo selhání v případě 

vyjednávání o vztazích a modernizaci během funkčního období ruského prezidenta 

Dmitrije Medveděva (2008-2012), jenž se stal nástupcem Vladimíra Putina. Poté co 

světová finanční a hospodářská krize z let 2008 a 2009 zhoršila ekonomickou situaci v 

Rusku, zdůrazňoval Putin i Medveděv nutnost zavedení strukturálních reforem a 

modernizace ruského hospodářství. Medveděv se postavil do čela modernizační kampaně, 

která měla proběhnout s pomocí partnerů na Západě. Ruský prezident se rozhodl navázat 

na iniciativu modernizačního partnerství (Modernisierungspartnerschaft)51, kterou 

představil německý ministr zahraničních věcí Steinmeier v květnu roku 2008 

v Jekatěrinburgu a která se měla stát konkretizací strategického partnerství. Premisou 

modernizačního partnerství mezi Německem a Ruskem byla představa, že Rusko usiluje o 

trvalou modernizaci, kterou podpoří německé hospodářství s využitím německých 

technologií.52 Základní myšlenkou modernizačního partnerství bylo, že zvýšení 

ekonomické interdependence a diplomatických kontaktů přiblíží Rusko evropským 

demokratickým a sociálním standardům.53 Centrální roli proto hrála ruská občanská 

společnost a střední třída. Merkelová investovala velké úsilí do vztahu s Medveděvem a 

doufala, že nový prezident není jen „Putinovou loutkou“. To se nepotvrdilo a domnělý 

reformátor Medveděv označil v roce 2011 Putina za svého nástupce.54 Ve vnitřní politice 

Ruska došlo k silné kritice hospodářských a společenských poměrů a ke klesající podpoře 

vládní strany Jednotné Rusko i samotného Putina. Nespokojenost se projevila v 

parlamentních volbách v prosinci roku 2011 i prezidentských volbách v březnu roku 2012, 

 
49 Yoder, „From Amity to Enmity: German-Russian Relations in the Post Cold War Period“, 56. 
50 Ibid., 53. 
51 V roce 2010 povýšeno na úroveň Evropské unie podpisem Dohody o partnerství pro modernizaci mezi EU 

a Ruskou federací. 
52 Fabian Burkhardt, „Neopatrimonialisierung statt Modernisierung: Deutsche Russlandpolitik plus russischer 

otkat“, Ostoeuropa 63, č. 8 (srpen 2013): 98, http://www.jstor.org/stable/44935692 (staženo 10. února 2021). 
53 Siddi, „A Contested Hegemon? Germany’s Leadership in EU Relations with Russia“, 103. 
54 Handl, „Entfremdung und Kooperation: Paradigmenwechsel in der deutschen Russlandpolitik?“, 54. 
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když strana Jednotné Rusko i Putin získali menší podporu než ve volbách předešlých.55 

Vše bylo doprovázeno masovými demonstracemi proti volebním manipulacím. Z pohledu 

Moskvy byly tyto protesty podněcovány neziskovými organizacemi. Kreml se cítil být 

ohrožen a s opětovným nástupem Putina do třetího funkčního období, nyní již na šest let, 

vymizel pojem modernizace z politického slovníku. Namísto modernizace stojí nyní 

v popředí ruského zájmu re-industrializace, remilitarizace a infrastrukturní projekty.56 

Vedle toho došlo i ke zpřísnění a systemizaci represí, například zavedení povinnosti 

registrace spolků a lidskoprávních organizací do rejstříku „zahraničních agentů“, pokud 

přijímají příspěvky ze zahraničí.57 Mnoho zahraničních a mezinárodních neziskových 

organizací muselo ukončit svou činnost a určité skupiny obyvatelstva, například 

homosexuálové, byly vyloučeny z veřejného života. Uvedení těchto zákonů způsobilo 

v Německu vlnu kritiky, neboť zákony potlačují občanskou společnost a dotkly se i 

německých politických nadací působících v Rusku. Ruské politické vedení reagovalo na 

vlnu protestů „pravicovou mobilizací“, která spočívala ve zdůrazňování národních 

konzervativních hodnot, patriotismu a demonstraci blízkosti s ortodoxní církví.58 V této 

situaci nebylo pro Německo možné s Ruskem nadále rozvíjet reformní politiku. Po 

opakovaném nástupu Putina do prezidentského úřadu se napětí ve vztazích změnilo v 

krizi.59 Německé hospodářství již nemělo primární zájem na modernizaci Ruska, ale spíše 

na využití obchodních příležitostí při akceptování lokálních pravidel.60 

 Po volbách do Spolkového sněmu v roce 2013 byla vytvořena další Velká koalice 

CDU/CSU a SPD. Koaliční smlouva opět obsahovala pasáž o přístupu ve vztazích 

k Rusku. Utváření německo-ruského vztahu ale mělo hojněji probíhat na evropské úrovni. 

Je nutné říct, že díky hospodářskému a společenskému provázání se dařilo Německu 

udržovat vzájemný vztah, neboť se v průběhu let Německo stalo hlavním partnerem Ruska 

v Evropské unii. Proto fungovala i po prudkém zhoršení vztahů mezi oběma státy silnější 

komunikace než s jinými státy EU. Rozsahem sítě kontaktů na politické, hospodářské i 

 
55 Adomeit, „Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990“, 290. 
56 Burkhardt, „Neopatrimonialisierung statt Modernisierung: Deutsche Russlandpolitik plus russischer otkat“, 

98. 
57 Wolfgang Eichwede, „Einmischung tut not! Wider den Selbstbetrug der Putin-Freunde“, Osteuropa 63, č. 

4 (duben 2013): 92, https://www.jstor.org/stable/44935616 (staženo 10. února 2021). 
58 Hans-Henning Schröder, „Russland in Europa: Randbemerkungen zur deutschen Russlanddebatte“, 111. 
59 Yoder, „From Amity to Enmity: German-Russian Relations in the Post Cold War Period“, 50. 
60 Burkhardt, „Neopatrimonialisierung statt Modernisierung: Deutsche Russlandpolitik plus russischer otkat“, 

101. 
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společenské úrovni se nemohla pyšnit žádná jiná evropská země.61 Kromě pravidelných 

německo-ruských setkání na vládní úrovni se rozrostl i počet bilaterálních konferencí a fór. 

V oblasti hospodářské spolupráce vznikla pod Spolkovým ministerstvem práce a 

hospodářství koordinovaná pracovní skupina. Rusko se stalo hlavním dodavatelem surovin 

a energetických nosičů do Německa, a naopak Německo důležitým dodavatelem produktů 

spotřebitelského průmyslu pro modernizaci ruské ekonomiky.62 V roce 2013 kryly ruské 

dodávky až 36 % německé spotřeby ropy, v případě zemního plynu se jednalo o 39 % 

importu.63 Německo-ruský objem obchodu vzrostl z 13,5 mld. euro v roce 2000 na ca. 80 

mld. euro v roce 2013.64 V Rusku působilo na 6 400 německých firem.65 Německo a 

Evropská unie se podílely i finančně na výstavbě tržního hospodářství a demokracie 

v Rusku pomocí různých programů. Mimo to se Rusko stalo „hlavním adresátem německé 

zahraniční kulturní politiky“.66 I přes rostoucí propojenost a rozvoj spolupráce ale 

dosahoval podíl Ruska na německém zahraničním obchodě v roce 2013 pouze 3,8 % a 

zařadilo se tak na 11. příčku před Českou republiku s podílem 3,2 %.67 Německé přímé 

zahraniční investice (FDI) v Rusku dosáhly svého vrcholu v roce 2013 při objemu 20 mld. 

euro, z celkového výše FDI 369 mld. euro. Rusko v roce 2013 dokonce více investovalo 

v Německu, než tomu bylo naopak.68 To dokazuje, že obchodní potenciál s Ruskem nebyl 

zdaleka vyčerpán. Spolupráce tak zůstala pouze povrchní na ekonomické úrovni a 

neprojevovala se ve státních strukturách podle německých představ. 

Zhoršující se vztahy vyvrcholily s ukrajinskou krizí v roce 2014. Ruská anexe 

ukrajinského poloostrova Krym a vedení nevyhlášené války v Donbase bylo ruskou reakcí 

na revoluci Euromajdan v Kyjevě a na změnu orientace ukrajinské politiky směrem na 

Západ.69 Situace se vyostřila po sestřelení letu MH17 v červenci roku 2014 proruskými 

separatisty, což přeneslo realitu probíhající války na Ukrajině blíže k západním státům. 

Do čela odpovědi Západu na ruské angažmá v ukrajinské krizi se postavilo právě Německo 
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62 Ibid., 280. 
63 Erler, Vybrané eseje z knihy: Světový řád bez Západu? Evropa mezi Ruskem, Čínou a Amerikou, 5. 
64 Adomeit, „Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990“, 280. 
65 Erler, Vybrané eseje z knihy: Světový řád bez Západu? Evropa mezi Ruskem, Čínou a Amerikou, 5. 
66 Adomeit, „Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990“, 280. 
67 Silke Gehle-Dechant, „Der deutsche Außenhandel im Jahr 2013“, Statistisches Bundesamt, 
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42014.pdf?__blob=publicationFile (staženo 10. února 2021), 240. 
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69 Bruno Schoch, „Russische Märchenstunde: Die Schuld des Westens und Putins Kampf gegen den 

Faschismus“, in Testfall Ukraine: Europa und seine Werte, eds. Katharina Raabe a Manfred Sapper (Berlín: 

Suhrkampf Verlag, 2015), 234. 
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a zejména kancléřka Merkelová.70 Tuto německou pozici akceptovala většina členských 

států EU a německé vedení bylo podporováno i Spojenými státy.71 Německé vůdčí 

postavení bylo vnímáno jako přirozené právě kvůli zvláštnímu německo-ruskému vztahu. 

Na základě tradice východní politiky akceptovala i Moskva Berlín jako vhodného partnera 

při hledání řešení krize.72 Německo se angažovalo v rámci normandského formátu, jehož 

nejdůležitějším výsledkem je Druhá minská dohoda z února roku 2015. Na plnění 

podmínek minského procesu jsou navázány i ekonomické sankce. K podpoře sankcí 

uvalených na Rusko se přidali i politici SPD a v německé vnitřní politice se tak objevila 

důležitá shoda na tvrdém postupu vůči ruské agresi, která by nebyla možná bez zástupců 

průmyslu a obchodu. Tradičně pozitivně nakloněný postoj Němců k Rusku se změnil. 

V březnu roku 2014, tedy na začátku krize, podporovalo ekonomické sankce podle 

Institutu FORSA jen 24 % Němců, ale o čtyři měsíce později v průzkumu agentury 

Infratest podporovalo tvrdší sankce již 52 % dotázaných.73 V srpnu téhož roku vinilo 80 % 

Němců Vladimíra Putina za krizi na Ukrajině.74 Ani kancléřka Merkelová již nemohla 

Putinovi důvěřovat, neboť se ukázalo, že Putin popíral přítomnost ruských vojáků na 

Krymu i v konverzacích s kancléřkou.  

Gernot Erler, německý politik SPD a v letech 2014 až 2018 koordinátor pro 

spolupráci s Ruskem75, vnímá jako základ pro odcizení různé úhly pohledu a způsoby 

vnímání, neboť z ruského pohledu se Západ od rozpadu SSSR v roce 1991 nepřetržitě 

choval nepřátelsky, což vyvrcholilo v letech 2013 a 2014 ukrajinskou krizí. Rusko 

spatřovalo nepřátelské chování zejména v plánované dohodě o přidružení mezi EU a 

Ukrajinou a občanské protesty Euromajdan.76 Mezi lety 2013 a 2016 se objem obchodu 

zmenšil přibližně o 40 % na 48 mld. euro.77 V Německu se v otázce Ukrajiny prosadily 

politické zájmy před těmi obchodními, což umožnilo jednotný postup evropských států a 

následné sankcionování Ruska. Ukázalo se, že Rusko je bezpečnostní hrozbou pro 

Německo a že evropskou bezpečnost nebude možné vybudovat s Ruskem, ale bude muset 

 
70 Yoder, „From Amity to Enmity: German-Russian Relations in the Post Cold War Period“, 50. 
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být opět namířena proti němu. Důležitým signálem pro evropské partnery byl fakt, že 

pokud Německo shledá ruské akce jako ohrožující, je ochotno je adresovat i za cenu 

možných ekonomických ztrát. Při návštěvě Moskvy v květnu roku 2015 Angela Merkelová 

ostře označila anexi Krymu jako „kriminální“.78 V německém pojetí ale tvrdý přístup vůči 

Rusku a vymáhání ekonomických sankcí nebrání pokračujícímu dialogu. Ukrajinská krize 

dle Nicholase Wrighta napomohla „oživit německý multilateralismus, který má potenciál 

mít hluboký dopad na širší otázky evropské zahraniční a bezpečnostní politiky.“79 To se 

týká i otázky hybridních hrozeb, jež neustále nabývá na významu. 

Německý postoj a jeho vedoucí role v evropském kontextu je důvodem ruského 

zájmu na konfrontaci s Německem. Berlín se stal hlavním iniciátorem ekonomických 

sankcí Evropské unie a tato vedoucí role pak znamená, že Německo představuje „západní“ 

stranu konfliktu. Německo hrálo hlavní roli i v nastavení jednotky Very High Readiness 

Joint Task Force, vůdčí síle NATO při obraně proti možnému ruskému hybridnímu útoku 

na území členského státu.80 Oslabení podpory německé veřejnosti pro podobné operace se 

tak stává důležitým nástrojem ruského postupu. Rusko vnímá snahu západních států o 

změnu společenských poměrů jako pokus o podkopání jeho statusu velmoci a svébytné 

identity. Kampaň, kterou vede Rusko v zahraničí, jejíž součástí je i „případ Lisa“, má za cíl 

poškodit západní model a dokázat nadřazenost ruské alternativy. Po ukrajinské krizi a 

„případu Lisa“ následovaly kybernetické útoky na západní státy, pokus o vraždu bývalého 

ruského tajného agenta Skripala a snaha v evropských státech a v USA dopomoci kritikům 

současného politického řádu k většímu politickému vlivu.81 Roztříštění společnosti a 

soudržnosti západních států totiž znemožňuje jednotný postup, který Rusko ohrožuje, jako 

se tomu stalo v případě ukrajinské krize. 

Další změnou v německo-ruském vztahu je generační obměna ve Spolkovém 

sněmu, vedoucích pozicích politických stran, ale i ve vysokých funkcích exekutivy. 

Německá ruská politika je více určována generací, která osobně nezažila přechod od 

Politiky détante 70. let 20. století ke studené válce začátku 80. let až k pádu železné opony 
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v roce 1989.82 Politická kariéra současného ministra zahraničních věcí Heiko Maase také 

začala až po skončení studené války, a i když je Maas nominovaný za stranu SPD, ve svém 

prvním interview po převzetí úřadu ministra v roce 2018 popisoval stále nepřátelštější 

chování Ruska odvážněji než jeho předchůdci. Podle něho se zdají být kybernetické útoky 

„integrální součástí ruské zahraniční politiky“, na Ukrajině se Rusko dopustilo agrese a 

odvolání sankcí bude možné až po splnění závazků plynoucích z Minské dohody.83 Tento 

přístup je oproti jeho předchůdci z SPD o poznání tvrdší. Kancléřka Merkelová v tomto 

směru zastává podobný názor a v květnu roku 2020 ve Spolkovém sněmu k hackerskému 

útoku na Spolkový sněm prohlásila: „Existuje strategie Ruska v podobě hybridního vedení 

války. To nemůžeme ignorovat. Je to vedení války ve formě kyber-dezorientace a 

dezinformace. Jedná se o strategii, nikoliv o náhodu. Přesto se snažím o dobrý 

diplomatický vztah s Ruskem, ale něco takového se prostě nedělá.“84 Kancléřka se stala 

prvním politickým lídrem, který Putina otevřeně kritizoval již v roce 2012 za potlačení 

občanských svobod.85 Německo je ve své pozici vůči Rusku mnohem tvrdší než dříve, ale 

zároveň se snaží vyhnout vojenskému střetnutí. Proto nebylo například možné dodávat 

Ukrajině zbraně k obraně proti ruské agresi ve východní části země. Vlastní zájmy 

Německa na energetické spolupráci s Ruskem jsou zátěží dobrých vztahů s některými 

členskými státy EU ze střední a východní Evropy. Nejznámějším příkladem je plynovod 

Nord Stream II, u kterého kancléřka neustále zdůrazňuje jeho hospodářský, nikoliv 

geopolitický či strategický charakter. Tento projekt lze vnímat i jako snahu udržet kanály 

pro vedení dialogu, bez kterých nemůže být uspokojivé řešení krize nalezeno. Podle 

Vladimíra Handla se nicméně v Německu prosadilo přesvědčení, že Rusko pod Putinem 

usiluje o revizi stávajícího mezinárodního řádu postaveného na pravidlech, který byl 

utvořen po konci studené války. To ohrožuje zejména Německo, jenž nedisponuje 

atomovými zbraněmi.86 

Hannes Adomeit vidí hlavní důvod odklonu Ruska od evropských hodnot a od 

spolupráce směrem ke „starému myšlení“ právě v ruské vnitřní politice.87 Ruské elity a 
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zejména instituce měly a nadále mají zájem na obrazu Západu a Severoatlantické aliance 

jako hrozby pro velikost Ruska, která je určována jeho vojenskou silou. Uvolnění vztahu 

se Západem by ohrozilo představu o útočném charakteru NATO, jenž se přibližuje ruským 

hranicím a zpochybnilo by obrovské ruské výdaje na armádu, smysl bezpečnostního 

aparátu a vojensko-hospodářského komplexu.88 Jennifer Yoder popisuje rozkol mezi 

Německem a Ruskem zejména v rozdílné představě při usilování o silnější mezinárodní 

postavení. Německo se snaží o hlubší zakotvení v multilaterálním řádu, který se opírá se o 

pravidla, zatímco pro Rusko to znamená roli velmoci s výrazným hlasem a autoritativním 

způsobem vlády.89 Praxe vykonávání státní moci v Rusku dle Wolfganga Eichwedea  

dokazuje, že nejenže odporuje německým základním politickým hodnotám, ale nese 

s sebou předpoklad pro další nestabilitu.90 Ruský politický systém se začal koncepčně 

navracet ke starému myšlení sovětského Ruska a nastalo období výstavby nového systému, 

který Adomeit příznačně nazývá „systém Putin“.91 

1.1. Shrnutí 

 

I přes nabídky Německa a Evropské unie k hlubší integraci nedošlo v německo-

ruských vztazích ke kýženému efektu přelévání západních hodnot do struktur ruského 

politického systému a jeho zahraniční politiky. Představa, že hodnoty a zájmy mohou být 

v případě Ruska oddělené se nevyplnila. Ztroskotání modernizačního partnerství a krize ve 

vzájemných vztazích lze přisoudit vnitřnímu vývoji v Rusku, jenž následně ovlivnil i jeho 

zahraniční politiku. Již první prezident Ruské federace Boris Jelcin nebyl schopen čelit 

sílícímu proudu ruského nacionalistického myšlení, které se nakonec prosadilo. Nástup 

Angely Merkelové do funkce spolkové kancléřky v roce 2005 ještě neznamenal větší 

změnu německé politiky vůči Rusku, ale kancléřka Merkelová ochotněji akcentovala 

témata lidských práv a nepříznivého vývoje demokracie v Rusku. Tyto témata její 

předchůdce Schröder z velké části ignoroval. Německo-ruský bilaterální vztah se postupně 

přenesl na evropskou úroveň. Již během německého předsednictví v Radě Evropské unie 

v roce 2007 začalo Německo silněji formovat ruskou politiku na evropské úrovni a snažilo 

se exportovat svou ideu modernizačního partnerství do EU. Až konečná fáze prezidentství 
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Medveděva na podzim roku 2011 a začátek třetího funkčního období Putina na začátku 

roku 2012 představují důležitý mezník. Ruský politický systém začal pod Putinem přebírat 

zásadní strukturální elementy sovětského systému v podobě návratu Kremlu k myšlení 

v mocensko-politických kategoriích a představách o soupeření s nepřátelským euro-

atlantickým světem. Vzor západního fungování společnosti by ohrozil legitimitu 

mocenských elit v Rusku. Tento vývoj tak vedl k rozplynutí německých představ a nadějí 

na vytvoření strategického partnerství s Ruskem. Rozdílné hodnoty se ukázaly být natolik 

výrazné a neslučitelné, že je nelze překonat jen ekonomickými vazbami.  

S ukrajinskou krizí v roce 2014 se Německo stalo lídrem tvorby politiky EU vůči 

Rusku. Souhlas evropských a transatlantických partnerů a podpora německé veřejnosti 

umožnily Německu vyprofilovat se jako hlavní zástupce Evropské unie při hledání řešení 

s Moskvou. Tradice východní politiky a sebepojetí civilní mocnosti umožnilo Německu 

vést západní diplomacii v této krizi. Současně Německo narazilo na některé limity, které se 

vztahují k jeho zájmům a povaze moci. Rozdílný pohled Ruska na svět a zachování 

věrnosti Německa západním hodnotám se stal příčinou tvrdého postupu Ruska vůči 

Německu. Změna německé ruské politiky není totální, neboť dialog je stále považován za 

jediný možný prostředek k nalezení nevojenského řešení krize, ale Němečtí představitelé si 

uvědomují, že je potřeba aktivnější německé účasti a ráznější odpovědi na ruskou hrozbu. 
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2. Hybridní hrozby z pohledu Západu a Ruska 

 

Ruská intervence na Krymském poloostrově a později ve východní Ukrajině se 

stala hlavním momentem diskurzu o takzvané hybridní válce a vystřídala do té doby 

„prominentní“ příklad druhé libanonské války mezi státem Izrael a hnutím Hizballáh 

z roku 2006. V západním myšlení tak začal být po roce 2014 koncept hybridního způsobu 

boje připisován výhradně Rusku a byl nazýván hybridní válkou. V mediálním prostředí 

získával stále větší prostor, což vedlo k nadužívání pojmu hybridní válka bez povědomí o 

jeho významu a k produkci velkého množství různých definic. V tomto období také naplno 

vypukla diskuse o tom, co to hybridní válka je a zda se jedná o ruskou strategii. V případě 

hybridní války lze rozlišovat dva základní úhly pohledu – západní a ruský. Je potřeba 

zmínit, že původní chápání pojmu hybridní válka je na Západě a v Rusku odlišné. V obou 

částech světa ale vychází ze starších koncepcí vedení války. Pojem hybridní válka je sám o 

sobě problematický, neboť termín „válka“ vyvolává ve společnosti alarmismus plynoucí ze 

zažitého tradičního pojetí války Carla von Clausewitze a znemožňuje vedení racionální 

debaty. Proto je v dnešní době nahrazován pojmem hybridní hrozba. Velká část odborné 

literatury ale považuje různé významy, které se skrývají pod pojmy hybridní válka, 

hybridní hrozba, hybridní výzva, hybridní boj či ruské pojetí gibridnaya voyna, za 

synonyma a shrnuje je pod pojmem hybridní válka. Pro popsání rozdílného vnímání 

konceptu na Západě a v Rusku je ale zapotřebí pojmy rozlišovat. Z toho důvodu jsou v této 

kapitole užívány vždy termíny typické pro dané časové období a koncept. Velké množství 

definic a široké pojetí konceptu způsobuje ztrátu výpovědní hodnoty pojmu. Tato pojmová 

mnohoznačnost dokazuje, že pod pojmy hybridní válka a dalšími výše uvedenými si různí 

aktéři mohou představovat odlišné významy. K tomu, aby bylo možné zhodnotit, zda se v 

„případu Lisa“ jedná o hybridní hrozbu, jsou na konci této kapitoly stanoveny vlastní 

definiční znaky hybridních hrozeb, které jsou následně použity pro analýzu případu. 

V této kapitole bude v první části představen původ konceptu tzv. hybridní války, 

západní konceptuální debata a prvotní institucionální reakce organizací zajišťujících 

bezpečnost Německa. Západní konceptuální debatu je popsána z důvodu toho, že Spolková 

republika Německo je pevnou součástí struktur NATO a EU.  V druhé podkapitole se autor 

zabývá ruským vnímáním hybridní války, které je v mnoha ohledech odlišné. Debata o 

hybridních hrozbách je důležitým prvkem při poskytování komplexního obrazu o „případu 

Lisa“, který je často označován za příklad hybridní hrozby v rámci ruského působení 
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v Evropě. Kapitola odpovídá na otázky: Jaký je rozdíl ve vnímání tzv. hybridní války na 

Západě a v Rusku? Jak se hybridní hrozby projevují a co jsou jejich hlavní znaky? 

2.1. Západní konceptuální debata a prvotní institucionální reakce 

 

V západní konceptuální debatě je za moment, kterým započala debata o hybridních 

hrozbách ve 21. století, považován text Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid 

Warfare amerického vojenského stratéga a analytika Franka G. Hoffmana z roku 2007. 

Jedná se o koncepčně ucelený text, ze kterého později vycházelo mnoho západních 

odborníků. Hoffman ve své práci uvádí, že hybridní válkou je možné nazývat „velkou 

rozmanitost a složitost produkovanou nejasností o tom, jaké způsoby boje jsou použity, 

kdo bojuje a jakými technologiemi disponuje“.92 Autor v textu dále popisuje, že hybridní 

války mohou být vedeny státními, ale i nestátními aktéry a přidává definici pojmu: 

„Hybridní války zahrnují řadu různých způsobů boje, včetně konvenčních schopností, 

neregulérních taktik a formací, teroristických činů včetně nevybíravého násilí a nátlaku a 

kriminálních nepokojů.“93 Na Hoffmanově konceptu hybridní války je nová právě 

myšlenka určité řízené souběžnosti všech forem boje v krátkém čase na jednom bojišti 

proti silnějšímu nepříteli, kterou Američané pozorovali na postupu hnutí Hizballáh, které v 

druhé libanonské válce v roce 2006 kombinovalo konvenční a guerillový způsob boje i 

teroristické akce. 

Koncept hybridní války byl původně vyvinut vojenskými teoretiky ve Spojených 

státech amerických odkud se rozšířil dál na Západ. Dle odborníka na současné konflikty a 

ruskou vojenskou kulturu, Ofera Fridmana, čerpá Hoffmanův koncept hybridní války ze 

čtyř hlavních konceptů 90. let 20. století a počátku 21. století: čínského konceptu 

neomezené války (Unrestricted warfare), války čtvrté generace (Fourth generation 

warfare-4GW) vyvinuté důstojníky americké Námořní pěchoty, teorie kombinované války 

(Compound warfare) amerického vojenského historika Thomas Hubera a myšlenek z 

Národní obrané strategie Spojených států (US National Defence Strategy) z roku 2005.94 

Všechny výše zmíněné teorie a koncepty se dotýkaly bezpečnosti a zájmů USA. Spojené 

státy si totiž uvědomovaly, že se hranice mezi bezpečnostními výzvami stírají a že se 

z toho důvodu mohou v budoucnu objevit schopnější protivníci: „[…] zítřejší výzvy 

 
92 Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Warfare, 14. 
93 Ibid. 
94 Fridman, Russian “Hybrid Warfare”: Resurgence and Politicisation, 28. 
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nebudou představovat velmi výrazné a oddělené hrozby, ale jejich nebezpečnou směs.“95 

Hoffman zpracoval koncept, který byl určený spíše pro praktické užití na operační úrovni 

nežli vhodný pro zpracování velké strategické doktríny.96 Zároveň se dotýkal tehdejší 

debaty o budoucnosti boje a získal tak velkou popularitu. To způsobilo vlnu publikací na 

téma hybridní války i mimo území USA. Je důležité zmínit, že Hoffman sám uznává, že 

koncept hybridní války není fenoménem novým, ale spíše spojuje různé schopnosti, taktiky 

a metody, ke kterým se dříve přistupovalo odděleně. V této souvislosti je vhodné 

připomenout například amerického diplomata George Kennana a jeho klíčovou roli při 

formování strategie organizované politické války (Organized political warfare) v roce 

1948, která také zahrnuje široké spektrum prostředků, jak „zjevných, tak i skrytých“.97 

Fridman vidí novost Hoffmanova konceptu v jeho praktičnosti a použitelnosti pro vojenské 

profesionály, na rozdíl od předchozích teorií.98 

V roce 2010 publikovala Severoatlantická aliance svůj koncept Bi-Strategic 

Command Capstone Concept, kde se snaží konceptualizovat hybridní válku na strategické 

úrovni: „Hybridní hrozby jsou ty, které představují protivníci se schopností současně 

adaptivně využívat konvenční a nekonvenční prostředky při plnění svých cílů.“99 Dle 

Vojtěcha Bahenského tento dokument „už sám signalizoval výrazné posunutí pojmu do 

sféry stabilizačních operací a činností spadajících pod civilní složky“.100 NATO si již tehdy 

bylo vědomé existujícího nebezpečí a nutnosti adaptovat svojí strategii, strukturu a 

schopnosti a vybudovat rámec pro efektivní odpověď. Přesto ruské akce na Ukrajině v roce 

2014 překvapily západní odborníky, kteří se následně snažili vysvětlit, jak je možné, že 

k takové události došlo. Rychlost operace a kombinace různých nástrojů, včetně nasazení 

„zelených mužíčků“, vzbuzovalo na Západě velké obavy. Rusové navíc popírali svojí účast 

 
95 Fridman, Russian “Hybrid Warfare”: Resurgence and Politicisation, 61. 
96 Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Warfare, 26. 
97 George F. Kennan, „The Inauguration of Organized Political Warfare“, Wilson Center, digitální archiv, 

původní text publikován 30. dubna 1948, 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114320.pdf?v=941dc9ee5c6e51333ea9ebbbc9104e8c 

(staženo 8. března 2021). 
98 Fridman, Russian “Hybrid Warfare”: Resurgence and Politicisation, 87. 
99 „Bi-SC Input to a New NATO Capstone Concept for the Military Contribution to Countering Hybrid 

Threats“, North Atlantic Treaty Organisation, 2, 25. srpna 2010, 

https://www.act.nato.int/images/stories/events/2010/20100826_bi-sc_cht.pdf (staženo 25. února 2021). 
100 Vojtěch Bahenský, „PARADOX HYBRIDNÍ VÁLKY: O příčinách a následcích pragmatismu v debatě“, 

Obrana a strategie 18, č. 2 (15. prosince 2018): 94, https://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2018/2-

2018/clanky/paradox-hybridni-valky.html (staženo 20. dubna 2021). 
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na konfliktu, což zmátlo velkou část veřejnosti.101 Spojitost mezi děním na Ukrajině a 

Ruskem zobrazuje video zveřejněné 1. července 2014 v NATO Review, kde zástupci 

jednotlivých států vyzývají k silné reakci.102 Nebylo ale možné pomocí západního 

konceptu hybridní války, vycházejícího z Hoffmanova konceptu, pochopit ruské jednání. 

Bylo nutné sledovat ruské počínání skrze optiku ruské historie a vojenské teorie. To si 

západní organizace v té době ještě plně neuvědomovaly. 

Na summitu NATO ve Walesu v září roku 2014 členské státy v závěrečné deklaraci 

přímo označily výzvy spojené s hybridními hrozbami, které dle aliance představují „ve 

vysoce integrovaném provedení použití široké škály zjevných a skrytých vojenských, 

polovojenských a civilních opatření“.103 Nebylo ale zcela jasné, co jsou následně zmíněné 

„nezbytné nástroje a postupy potřebné k odrazení a efektivní reakci na hybridní válečné 

hrozby“.104 Přínosem summitu ve Walesu bylo to, že se hybridní válka, nazývána již 

hybridní hrozbou, znovu stala významným tématem. Někdy v tomto období se začíná o 

hybridní válce mluvit jako o hybridních hrozbách (Hybrid Threats). Dle autorů Michaela 

Rühleho a Clair Robertsové připravil waleský summit půdu pro systematické zkoumání 

hybridních výzev a roli NATO v tomto procesu.105 Pro Severoatlantickou alianci, která se 

od konce studené války a rozpadu SSSR potýkala s identifikační krizí, znamenala ruská 

hybridní hrozba nový impuls pro oživení jejího fungování. S novým přílivem financí a 

staronovým protivníkem mohlo NATO znovu začít sloužit svému účelu. Od roku 2015 

disponuje Severoatlantická aliance strategií „připravit se, odstrašit, bránit“ (prepare, deter, 

defend).106 Aby bylo NATO „připravené“, shromažďuje, sdílí a vyhodnocuje informace 

s cílem detekovat hybridní aktivity. Důležitými aspekty jsou i společná vojenská a 

nevojenská cvičení se spojenci. „Odstrašení“ nepřítele spočívá ve zvýšené připravenosti 

jednat, v posílení rozhodovacího procesu a struktury velení. Pokud odstrašení protivníka 

 
101 „Munich Security Report 2015“, Munich Security Conference, 34, 26. ledna 2015, 

https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/MunichSecurityReport

2015.compressed.pdf (staženo 24. února 2021). 
102 „Hybrid war – hybrid response?“, NATO Review, 1. července 2014, 

https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/07/01/hybrid-war-hybrid-response/index.html (staženo 1. 

března 2021). 
103 „Wales Summit Declaration“, North Atlantic Treaty Organisation, publikováno 5. září 2014, 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm (staženo 25. února 2021). 
104 „Wales Summit Declaration“, North Atlantic Treaty Organisation. 
105 Michael Rühle a Clare Roberts, “NATO’s Response to Hybrid Threats”, in The Alliance Five Years after 

Crimea: Implementing the Wales Summit Pledges, ed. Marc Ozawa (Rome: NATO Defense College, 2019), 

68, https://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1406 (staženo 3. ledna 2021). 
106 „NATO’s response to hybrid threats“, North Atlantic Treaty Organisation, publikováno 8. srpna 2019, 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm (staženo 26. února 2021). 
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nezafunguje, deklaruje aliance připravenost okamžitě „bránit jakéhokoliv spojence proti 

jakékoliv hrozbě“.107 Dalším opatřením, které má pomoci vypořádat se s hybridními 

hrozbami, je posílení kooperace a koordinace s klíčovými partnery.  

Zvláštní postavení má v tomto ohledu Evropská Unie, neboť z 30 členských států 

NATO je 21 členem také EU. Zvýšenou míru spolupráce stvrdily obě organizace podpisem 

ve společném prohlášení na varšavském summitu NATO v roce 2016 prostřednictvím 

prezidenta Evropské rady Donalda Tuska, prezidenta Evropské komise Jean-Claude 

Junckera a generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga.108 Společné prohlášení se 

zaměřuje na konkrétní akce proti hybridním hrozbám, budování odolnosti v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a strategické komunikace. Jedním z výsledků této spolupráce je 

vznik European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE) v roce 

2017 se sídlem v Helsinkách, které slouží jako centrum expertízy, podpory zúčastněných 

států, odolnosti a připravenosti.109 V souvislosti s deklarací společného postupu se členské 

státy na bruselském summitu NATO v roce 2018 dohodly, že „v případech hybridní války 

by Rada mohla rozhodnout o aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy, jako je tomu 

v případě ozbrojeného útoku“ na členské státy.110 Za jakých okolností a podmínek by 

k aktivaci článku 5 mohlo dojít je ovšem nejasné. 

S měnícím se významem pojmu hybridní válka a jeho hlubším prozkoumáním se 

změnilo i názvosloví, neboť se podle mnohých o válku v pravém slova smyslu nejedná. 

Podobný problém lze zpozorovat například i u „války proti chudobě,“ nebo „války 

proti drogám“. Z toho důvodu dnes převládá pojem hybridní hrozby, což se odráží i v tom, 

jak je koncept chápán v Evropské unii: „[…] soubor různých nátlakových a podvratných 

činností a konvenčních i nekonvenčních metod (např. diplomatických, vojenských, 

ekonomických a technologických), které mohou různí státní i nestátní aktéři 

koordinovaným způsobem využívat k tomu, aby dosáhli konkrétních cílů, aniž by formálně 

 
107 „NATO’s response to hybrid threats“, North Atlantic Treaty Organisation. 
108 „Joint Declaration by the the President of the European Council, the President of the European 

Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization“, podepsáno 8. července 

2016 ve Varšavě, https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf 

(staženo 24. února 2021). 
109 „NATO’s response to hybrid threats“, North Atlantic Treaty Organisation. 
110 „Brussels Summit Declaration“, North Atlantic Treaty Organisation, publikováno 11. července 2018, 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm#12 (staženo 26. února 2021). 
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vyhlásili válku“.111 Dle názoru EU musí definice hybridních hrozeb zůstat flexibilní, aby 

mohla reagovat na jejich proměnlivou povahu.112 Od roku 2015 funguje jednotka East 

StratCom Task Force (ESCTF) jako součást Evropské služby pro vnější činnost (EEAS) se 

zaměřením na boj s ruskými dezinformačními kampaněmi. Jedním z produktů její práce je 

i internetová stránka EUvsDisinfo, kde lze nalézt výsledky působení ESCTF. V roce 2016 

byla v rámci existující zpravodajské služby EU Intelligence and Situation Centre (EU 

INTCEN) zařazené pod Evropskou službou pro vnější činnost, vytvořena buňka Hybrid 

Fusion Cell, která poskytuje strategickou analýzu pro členské státy a podporuje vzájemnou 

výměnu informací v oblasti hybridních hrozeb. Kvůli instituční komplexitě NATO a EU je 

ale nadále klíčová role národních států. 

Do roku 2016 se diskurz ohledně ruské informační a kybernetické války soustředil 

na ruské akce v Evropě a „zelené mužíky“. To se změnilo v roce 2016 s prezidentskými 

volbami v USA a zejména po úniku e-mailů Democratic National Committee, kdy se do 

popředí dostaly témata dezinformací, narušování průběhu voleb a strategické komunikace. 

Hackerskému útoku čelil v roce 2015 i Německý spolkový sněm, přičemž se v roce 2017 

objevila podezření, že na základě získaných informací došlo k vměšování do voleb do 

Spolkového sněmu ve stejném roce. Podobný efekt mělo i údajné vměšování do kampaně 

za odchod Spojeného království z EU, tzv. Brexit, která vyvrcholila v roce 2016. Další 

změna nastala po útoku nervově paralytickou látkou novičok na bývalého ruského 

dvojitého agenta Sergeje Skripala v anglickém městě Salisbury v březnu roku 2018. 

Hrozba použití chemických a biologických zbraní se stala více reálnou. To se potvrdilo 

v roce 2020, když hlavní opozičník prezidenta Putina Alexej Navalnyj přežil pokus o 

otravu látkou novičok. V Evropě i USA nabral diskurz ohledně ruské hybridní hrozby jiný 

směr a dnes slouží k instrumentálním účelům domácí politiky spojených se současnou krizí 

ve vztazích s Moskvou.  

2.1.1. Kritika západního konceptu 

 

Koncept hybridní války či hybridní hrozby je také často kritizován. Mnoho 

západních odborníků varuje před užíváním pojmu hybridní válka a zpochybňuje jeho 

 
111 „Společné sdělení Evropskému parlamentu a radě: Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám“, 

Evropská komise, 2, publikováno 6. dubna 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN (staženo 1. března 2021). 
112 „Společné sdělení Evropskému parlamentu a radě: Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám“, 

Evropská komise, 2. 
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smysluplnost pro hodnocení ruských akcí. Odborník na ruské ozbrojené síly a jejich 

strategii Michael Kofman hodnotí události na Ukrajině v roce 2014 za „selhání hybridní 

války k dosažení politických cílů“. Podle něj rozhodly ruské akce na Ukrajině 

„dělostřelectvo velkého kalibru, MLRS systém a tanky, ne inovativní hybridní přístupy“.113 

Kofman v této souvislosti dále cituje pruského krále Fridricha II. Velikého: „Kdo brání 

všechno, nebrání nic“, a dodává, že Západ a zejména NATO, tráví příliš mnoho času 

pronásledováním hybridních duchů, vlastním rozptylováním a plýtváním silami.114 

Odborník na Rusko a bezpečnostní záležitosti Mark Galeotti k této debatě dodává: „Kreml 

ani na chvíli nepomýšlel, nebo si nepřál, aby se kampaň, kterou vede proti Západu, změnila 

v ostrou válku. Jejím cílem je spíše rozdělit, demoralizovat a rozptýlit Západ natolik, aby 

nemohl odporovat ruským nárokům na status velmoci.“115 Je potřeba se nad těmito názory 

zamyslet, neboť od událostí roku 2014 západní organizace bojující proti ruské hybridní 

hrozbě vynakládají velké úsilí na vlastní obranu. Zároveň je potřeba mít na mysli, že 

Rusko v roce 2014 vyvedlo západní svět (včetně Německa) z omylu, že Rusko pro něj 

nepředstavuje reálnou bezpečnostní hrozbu.  

Dle Vojtěcha Bahenského panuje na akademické úrovni „prakticky univerzální 

shoda na neužitelnosti a možná i škodlivosti konceptu hybridního válčení, ale navzdory 

tomu se mu v praxi obrané a bezpečnostní politiky daří.“116 Tuto kritiku potvrzují i další 

čeští odborníci Jakub Eberle a Jan Daniel, kteří vidí nebezpečí pojmu hybridní válka v tom, 

že „na jedné straně brání rozlišovat mezi mírou závažnosti jednotlivých hrozeb, které do 

této příliš široké škatulky zahrneme, a na straně druhé umrtvuje demokratickou diskuzi 

označováním oponentů za »kolaboranty« či »užitečné idioty«“.117 Přese všechnu kritiku se 

ale koncept etabloval a je nadále rozvíjen. Z toho důvodu, i přes svůj odpor k užívání 

konceptu, uvádí Bahenský některé kroky, které „umožní alespoň užívání pojmu s menšími 

škodami nebo akcentaci stejných problémů, jaké jsou v současnosti spojovány s hybridní 

válkou, ale bez problematického konceptu“.118 Jednou z prezentovaných možností je 

 
113 Michael Kofman, „Russian hybrid warfare and other dark arts“, Texas National Security Review, 11. 

března 2016, https://warontherocks.com/2016/03/russian-hybrid-warfare-and-other-dark-arts/ (staženo 27. 

února 2021). 
114 Kofman, „Russian hybrid warfare and other dark arts“. 
115 Mark Galeotti, Russian Political War: Moving Beyond the Hybrid (London: Routledge, 2019), 2. 
116 Bahenský, „PARADOX HYBRIDNÍ VÁLKY: O příčinách a následcích pragmatismu v debatě“, 91. 
117 Jakub Eberle a Jan Daniel, „Jak se Česko začalo bát hybridní války a proč na slovech záleží“, Ústav 

mezinárodních vztahů, 1. února 2019, https://www.iir.cz/jak-se-cesko-zacalo-bat-hybridni-valky-a-proc-na-

slovech-zalezi (staženo 21. dubna 2021). 
118 Bahenský, „PARADOX HYBRIDNÍ VÁLKY: O příčinách a následcích pragmatismu v debatě“, 99. 
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důkladné definování obsahu pojmu při jeho užívání, což autor této diplomové práce 

provádí pomocí formulace vlastní operacionální definice hybridní hrozby, která je posléze 

aplikována na „případ Lisa“. 

2.2. Ruské chápání konceptu gibridnaya voyna 

 

Pro pochopení ruského vnímání tzv. hybridní války je důležité zmínit carského 

důstojníka a později teoretika a pedagoga Jevgenije Messnera (1891-1974), který během 

ruské občanské války v roce 1917 uprchl z Ruska a kvůli antikomunistickým postojům 

byly jeho knihy v Sovětském svazu zakázány.119 Na pozadí těchto událostí získalo jeho 

dílo významnější vliv na ruské autory až v 90. letech. I přes to, že se jedná o autora 

působícího zejména na konci první a na začátku druhé poloviny 20. století, je dobré si 

připomenout jeho myšlenky, které byly základem ruského konceptu. Messner ve své knize 

z roku 1931 napsal: „V důsledku toho bude válka složena nejen z tradičních prvků 

otevřené války, ale také z prvků občanské války: sabotáže, stávky, nepokoje, [a] povstání 

otřesou organismem státu [a] řádnou funkčností, která je nutná ve chvíli smrtelného boje 

s vnějším nepřítelem. Nepřátelství vstoupí do srdcí lidí, nejen vůči cizincům, proti nimž je 

válka vedena, ale i proti jejich příbuzným… Spory podkopou moc národa a otráví [jeho] 

duši, čímž se dokonce stane přísná válečná povinnost obtížnější.“120 Messner zde popisuje 

psychologickou dimenzi války a důležitost získání mentální převahy v boji, což je jádrem 

jeho budoucího konceptu subversivní války (Myatezhevoyna).121 Je obdivuhodné, že již 

před druhou světovou válkou byl Messner schopen popsat rostoucí roli psychologické 

dimenze války a propagandy. Svou teorii Myatezhevoyna formuloval Messner později na 

základě pozorování druhé světové války a většího zapojení neregulérní armády do 

konfliktu.122 K budoucím válkám napsal: „Aktér vedoucí válku vytvoří a podpoří 

partyzánské hnutí na území jiného [nepřátelského] aktéra, které bude ideově a materiálně, 

propagandou a finančně podporovat opoziční a defétistické strany, které bude podněcovat 

k neposlušnosti, sabotáži, subverzi a teroru.“123 To dokazuje, že se koncept nového vedení 

 
119 Fridman, Russian “Hybrid Warfare”: Resurgence and Politicisation, 93. 
120 Ibid., 107. 
121 Angl. Subversion-war, někdy přeloženo jako mutiny war 
122 Yavor Raychev, „Roots of the concept of hybrid war in Russian political and military thought“, Balkan 

Social Science Review 13, č. 13 (červen 2019): 132, 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=a9h&AN=14

0388567&lang=cs&site=ehost-live&scope=site (staženo 26. února 2021). 
123 Fridman, Russian “Hybrid Warfare”: Resurgence and Politicisation, 116. 
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boje v podobě hybridních hrozeb neobjevil až na začátku 21. století, ale podobně jako na 

Západě, má i v ruském kontextu kořeny v období druhé světové války. 

Porážka Sovětského svazu ve studené válce a následný rozpadu SSSR vedl některé 

ruské vojenské badatele k názoru, že právě SSSR byl první a největší obětí subversivní 

války, o které mluvil již Messner.124 To vyústilo ve vznik dvou hlavních ruských teorií o 

současných válkách: net-centrický boj (Net-centric warfare) Aleksandra Dugina z roku 

2007 popisující americké praktiky a koncept informační války (Information war) Igora 

Panarina. I když tito autoři dle Fridmana myšlenky Messnerovy subversivní války přímo 

nezmiňují, je pojetí jejich konceptů velice podobné: „Všechny tyto teorie tvrdí, že 

v geopolitických a technologických realitách 21. století je snazší dosáhnout politických 

cílů podkopáním politické autority protivníka pomocí manipulace politických elit a 

vytvářením politického disentu, separatismu a sociálních problémů, spíše než vedením 

klasických válek a vojenských operací.“125 Autorů zastávajících podobné názory je ovšem 

více. Například ruský generál a vojenský historik Makhmut Gareev ve své studii z roku 

1995 píše: „Politické a informační operace by mohly být použity k masové psychóze, 

zoufalství a pocitům zkázy a podkopání víry ve vládu a ozbrojené síly, s cílem 

destabilizace situace v zemích připravených k přímé intervenci.“126 Dugin je jedním 

z hlavních zastánců názoru, že Rusko neustále čelí agresi Západu, zejména ze strany USA, 

a vždy bylo jeho hlavním protivníkem. Smyslem net-centrického boje Spojených států je 

dle Duginova výkladu výstavba systému globální dominance USA v informační dimenzi 

pomocí „budování sítí“.127 To se dělo již během studené války a Američané podle této 

teorie v podstatě rozložili SSSR zevnitř. V 90. letech západní infiltrace v Rusku nadále 

pokračovala, ale situaci zvrátil až Vladimír Putin, který začal obnovovat ruskou suverenitu. 

Boj dle Dugina neskončil, Rusko se od svého protivníka mnoho naučilo a musí pokračovat 

v obraně Eurasie.128 Tomu má pomoci budování vlastní „eurasijské sítě“, která má být 

adekvátní odpovědí na „net-centrickou výzvu ze strany USA“.129 

 
124 Fridman, Russian “Hybrid Warfare”: Resurgence and Politicisation, 136. 
125 Ibid., 138. 
126 Galeotti, Russian Political War: Moving Beyond the Hybrid, 45. 
127 Fridman, Russian “Hybrid Warfare”: Resurgence and Politicisation, 151. 
128 Ibid., 153. 
129 Jolanta Darczewska, The Anatomy of Russian Information Warfare (Warsaw, Center for Eastern Studies, 

2014), 17, https://www.files.ethz.ch/isn/181102/PW42_the_anatomy_of_russian_information_warfare.pdf 

(staženo 27. února 2021). 
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Igor Panarin je známý svými nacionalistickými názory a jeho pozdější práce 

poskytly základ pro ruskou potřebu čelit Západu na informační frontě.130 Ve své koncepci 

informační války se zabývá manipulací informačních obrazů v politické, diplomatické, 

finanční a vojenské oblasti s cílem kontroly veřejného mínění a tím získání politických 

výhod.131 To má za následek rozštěpení společnosti a následné jednání elit a dalších 

jednotlivých aktérů v jejich vlastní neprospěch, zejména v rámci rozhodovacího procesu. 

Dugin i Panarin pokládají ve svých teoriích za zásadní, že nepřítel cílí na homogenní 

skupiny obyvatel, ať už je nazývají sítěmi, nebo sociálními objekty, které se řídí 

podobnými informačními normami a trendy. Tuto skupinu je potom jednoduché 

manipulovat. Panarin pokládá „geopolitickou katastrofu roku 1991“ v podobě rozpadu 

SSSR za vyústění prohrané informační války s agresivním Západem z důvodu 

neprofesionality politického a vojenského vedení.132 I on tuto válku nepovažuje za 

ukončenou a v Putinovi vidí ochránce Ruska před pokračující agresí Západu. Úřadující 

prezident Putin ostatně v roce 2005 také označil události roku 1991 za „největší 

geopolitickou katastrofu století“.133 Důvod ruského počínání ale není jen ideologický, kdy 

projekcí nepřátelství vytváří agresor identitu a soudržnost ve svých vlastních řadách a jeho 

hybridní aktivity tak mají vnitřní i vnější vztah. Jelikož v dnešní době stojí mezistátní 

války více, než mohou v nejpříznivějším případě přinést, sleduje hybridní válčení i 

ekonomický kalkul.134 Dalším aspektem je fakt, že Rusko je mocností na ústupu. Rusko 

nemá mnoho možností, jak své postavení dlouhodobě udržet, a proto se uchyluje 

k vnitřnímu oslabení soupeřů. Roli hraje i rychlost, s jakou se svět mění. Kvůli tomu musí 

Rusko postupovat proaktivně a podstupovat větší riziko.135 

Dle Michaela Rühleho a Clare Robertsové bylo možné pozorovat elementy 

hybridní války již v rusko-gruzínské válce v roce 2008, když Rusko kombinovalo vojenské 

 
130 Galeotti, Russian Political War: Moving Beyond the Hybrid, 56. 
131 Fridman, Russian “Hybrid Warfare”: Resurgence and Politicisation, 158. 
132 Ibid., 162. 
133 „Putin: If he could, he’d try to prevent 1991 USSR collapse“, Associated Press, 2. března 2018, 

https://apnews.com/article/d36b368c6ad44bb2b8e883fc8d800514 (staženo 8. března 2021). 
134 Florian Schaurer a Hans-Joachim Ruff-Stahl, „Hybride Bedrohungen. Sicherheitspolitik in der Gauzone“, 

Bundeszentrale für politische Bildung, 21. října 2016, https://www.bpb.de/apuz/235530/hybride-

bedrohungen-sicherheitspolitik-in-der-grauzone?p=all (staženo 1. dubna 2021). 
135 Jean Baptiste Jeangene Vilmer a Paul Charon, „Russia as a hurricane, China as climate change: Different 

ways of information warfare“, Texas National Security Review, 21. ledna 2021, 

https://warontherocks.com/2020/01/russia-as-a-hurricane-china-as-climate-change-different-ways-of-

information-warfare/ (staženo 10. dubna 2021). 



 

 

36 

a nevojenské prostředky k oslabení nepřítele.136 Na koncepční úrovni začal být v Rusku 

zájem o koncept hybridní války v dnešním pojetí (gibridnaya voyna) po vydání ruského 

překladu Hoffmanova článku v roce 2013.137 Rusové pouze nekopírovali západní teorii, ale 

přizpůsobili ji ruskému kontextu a historickému vývoji. Určující pro přístup k moderním 

konfliktům přitom byla porážka SSSR ve studené válce. Z ruského pohledu způsobena 

vnitřním působením nepřítele, který tak dosáhl svého politického cíle. Na rozdíl od 

Hoffmanova pojetí hybridní války se ruská teorie točí kolem abstraktnějších myšlenek a 

zahrnuje všechny oblasti veřejného života: politiku, ekonomiku, kulturu atd.138 Jejím 

hlavním komponentem je však informační válka. Z ruského pohledu je tedy potřeba 

rozlišovat mezi opravdovou válkou ve vojenském pojetí (válka nové generace)139, která 

spoléhá na tradiční kinetické metody a druhým typem. Tím je agresivní zahraniční politika 

v politickém pojetí, která spoléhá na rozvracení nepřítele, tedy hybridní válka (gibridnaia 

voyna). Stále větší roli tak v ruském pojetí moderních konfliktů hraje informační válka, 

která se skládá z informačních a kybernetických operací. Rozdílné vnímání tzv. hybridní 

války na Západě a v Rusku shrnuje Ofer Fridman takto: „Hybridní válka a gibridnaya 

voyna jsou dvě úplně jiné věci. Zatímco hybridní válka představuje složitost vojenských 

hrozeb ve 21. století, založenou na směsi pravidelných a nepravidelných taktik, technologií 

a schopností, gibridnaya voyna se zaměřuje na způsoby, jak mohou političtí aktéři 

podkopávat své protivníky narušením jejich domácí a mezinárodní politické legitimity a 

stability“.140 

Silné reakce na Západě vyvolal text The Value of Science is in the Forseight 

náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace Valeryho Gerasimova z února 

roku 2013, jenž diskutuje měnící se charakter válek. Text později vstoupil ve známost jako 

tzv. Gerasimova doktrína. Gerasimov zde explicitně nepoužívá termín gibridnaya voyna, 

ale dle interpretace západních odborníků používá označení „nový adaptivní přístup 

k použití vojenské síly“.141 Sám přístup k moderním konfliktům popisuje takto: „Samotná 

»pravidla války« se změnila. Role nevojenských prostředků k dosažení politických a 

 
136 Rühle a Roberts, “NATO’s Response to Hybrid Threats”, 61. 
137 Fridman, Russian “Hybrid Warfare”: Resurgence and Politicisation, 168. 
138 Ibid., 171. 
139 Angl. New-generation war 
140 Fridman, Russian “Hybrid Warfare”: Resurgence and Politicisation, 176. 
141 Valery Gerasimov, „The Value of Science is in the Forseight“, Military Review 96, č. 1. (leden-únor 

2016): 24, 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=a9h&AN=11

2783591&lang=cs&site=ehost-live&scope=site (staženo 26. února 2021). 
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strategických cílů vzrostla a v mnoha případech překročila sílu zbraní v jejich účinnosti. 

Zaměření aplikovaných metod konfliktu se změnilo směrem k širokému použití 

politických, ekonomických, informačních, humanitárních a jiných nevojenských opatření – 

aplikováno v koordinaci s protestním potenciálem populace. To vše je doplněno o vojenské 

prostředky skrytého charakteru, včetně prováděcích akcí informačního konfliktu a operací 

speciálních sil. Otevřené použití sil, často pod záminkou udržování míru a regulace krize, 

se využívá jen v určité fázi, především pro dosažení konečného úspěchu v konfliktu.“142 Po 

událostech na Ukrajině v západních státech panovalo přesvědčení, že Gerasimov v textu 

popsal novou strategii ruské armády, která byla později použita v konfliktu na Ukrajině. 

Jak ale uvádí Fridman, v oficiálních publikacích ministerstva obrany, nebo jiné vojenské 

publikaci se termín gibridnaya voyna neobjevuje.143 Mark Galeotti neshledává na 

současných ruských praktikách nic koncepčně nového. Podle něj jsou jen používány jiné 

prostředky, zejména v souvislosti s nástupem internetu. Odlišný je dle něj i svět, který je 

převážně postideologický a stále více propojený.144 Většina charakteristik, které 

Gerasimov používá pro popsání vize budoucích válek se již nachází v dílech jiných autorů 

staršího data. Ruský koncept tak navazuje na výše zmíněné koncepty Messnera, Dugina a 

Panarina, ale i na myšlenky jiných autorů jako např. Gareeva, Bartoshe, Kozyreva, 

Surkova a dalších.145 To však neznamená, že se ideje gibridnaya voyna neprojevují 

v současném ruském strategickém myšlení. 

2.3. Operacionální definice hybridní hrozby 

 

Od původního výkladu hybridní války se Západ posunul s novým označením 

hybridní hrozby blíže k ruskému konceptu gibridnaya voyna, který se soustředí na 

informační a propagandistickou dimenzi konfliktu. Západní koncept hybridní hrozby ale 

stále představuje širší rámec než ten ruský. Přestože západní chápání konceptu hybridních 

hrozeb vychází z jiného základu nežli ruský koncept, je dnes jejich význam velmi 

podobný. Zejména v západním diskurzu ale existují desítky definic hybridních hrozeb. Je 

potřeba zdůraznit, že pokud válku nebo hrozbu nazýváme hybridní, dochází ze samé 

 
142 „Munich Security Report 2015“, Munich Security Conference, 34. 
143 Fridman, Russian “Hybrid Warfare”: Resurgence and Politicisation, 182. 
144 Mark Galeotti, „The Mythical ‘Gerasimov Doctrine’ and the Language of Threat”, Critical Studies on 

Security 7, č. 2 (27. února 2018): 2, https://doi.org/10.1080/21624887.2018.1441623 (staženo 26. února 

2021). 
145 Raychev, „Roots of the concept of hybrid war in Russian political and military thought“, 144-145. 
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podstaty k jejím rychlým proměnám a definice nikdy nemůže být vyčerpávající. Abych 

mohl zhodnotit, zda je „případ Lisa“ projevem ruské hybridní hrozby v Německu, 

formuloval jsem na základě syntézy nejčastěji zmiňovaných definic pro potřeby této práce 

společné znaky hybridních hrozeb:  

(1.) Jsou to koordinované a synchronizované akce státního či nestátního aktéra; 

(2.) jednání aktéra zasahuje do suverenity jiného aktéra a ovlivňuje jeho rozhodovací 

procesy;  

(3.) využívá konvenční i nekonvenční metody;  

(4.) nepřítel spoléhá na nevojenské prostředky s důrazem na politické, propagandistické a 

ekonomické nástroje;  

(5.) aktivity mohou postihovat všechny sféry veřejného života;  

(6.) nepřítel nerozlišuje stav míru a války;  

(7.) cílem je snaha o vyvolání odporu vůči stávajícímu společenskému pořádku a dosažení 

vlastního politického cíle. 

2.4. Shrnutí 

 

Tato kapitola přiblížila okolnosti vzniku konceptu hybridní války, respektive 

hybridní hrozby, západní diskurz a prvotní institucionální reakci NATO a EU. Zároveň 

kapitola shrnuje i ruské vnímání západního počínání a základní členění hybridní války dle 

ruského výkladu. Koncept hybridní války získal pozornost západních odborníků již v roce 

2007 po vydání Hoffmanova článku. Nešlo o fenomén nový, ale spíše o propojení různých 

jiných konceptů, metod a taktik do uceleného a praktického konceptu užitečného pro 

konflikty 21. století. Až s ruskými akcemi na Krymu a ve východní části Ukrajiny v roce 

2014 získal pojem patřičnou popularitu. Podobně tomu bylo i v Rusku, ale na Západě začal 

být tento pojem spojován výhradně s Ruskem. Diskurz ohledně hybridních hrozeb se stal 

instrumentem pro účely domácí politiky, zejména se zvýšenou aktivitou v kybernetickém a 

informačním prostoru. NATO i EU se snaží pružně reagovat, což dokládá nové pojetí pod 

pojmem hybridní hrozby, které se více přibližuje ruskému pojetí gibridnaya voyna 

soustředícímu se na podvratnou činnost. I když je ruský pojem gibridnaya voyna 

překladem pojmu hybridní válka, blíží se svým významem subversivní válce. Na Západě 
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tedy dochází k vydávání ruských konceptů války nové generace a gibridnaya voyna za 

jeden koncept hybridní války. V Rusku i na Západě vychází koncepty tzv. hybridní války 

ze starších teorií a konceptů, které se v moderní podobě formovaly již od druhé světové 

války. Na Západě se v současné době od pojmu hybridní válka upouští a dává se přednost 

pojmu hybridní hrozba, popřípadě přesnějším označením jednotlivých forem boje jako jsou 

informační či kybernetická válka. 

Rusko chápe využívání konceptů války nové generace i gibridnaya voyna jako 

nástroje budování své eurasijské sítě na úkor té západní. Tento konflikt dle ruského 

výkladu probíhal již během studené války a vyústil v rozpad Sovětského svazu. Špatné 

zacházení ze strany Západu, ponižování, rozpínání NATO a další působení po roce 1991, 

zejména ze strany USA, formovalo motivaci pro současnou odpověď, v jejímž čele stanul 

Vladimír Putin. Rusko se poučilo ze své porážky ve studené válce a buduje vlastní „síť“ 

v západní společnosti, aby mohlo zevnitř působit na sociální subjekty. K této praktice 

přistupuje z důvodu toho, že nedávná historie ukázala důležitost aktivní obrany před 

působením západních struktur, v ruském pojetí obrany před západními agresory. Rusko ale 

nemá za cíl vojenskou porážku Západu, jeho cílem je rozštěpit západní společnost a rozbít 

jeho síť pomocí propagandy. Při označování ruských akcí za hybridní hrozbu, jsou 

základními problémy nejasná definice pojmu, jejich považování za novum, označování 

každého ruského jednání za hybridní válku a srovnávání ruského jednání na Ukrajině 

s postupem vůči západním státům.  
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3. Německá koncepce vnitřní bezpečnosti 

 

Po druhé světové válce byla vnitřní a vnější bezpečnost v Německu striktně 

oddělena. Toto základní dělení je dodnes formálně platné, ale vlivem nových 

bezpečnostních výzev se hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností neustále rozmazávají. 

Významný vliv na tuto tendenci měl mezinárodní terorismus a útoky v USA v roce 2001. 

Těžiště nových konfliktů a válek se přesunulo z bitevního pole k civilnímu obyvatelstvu 

uvnitř vlastních hranic. V Německu se to odrazilo v debatách o vnitřním nasazení 

Spolkové obrany a o zřízení národní bezpečnostní rady. Dalším momentem, který opět 

posunul hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností, se stala hrozba tzv. hybridní války, 

respektive hybridní hrozby. Globalizace nepřátelům poskytla nové nástroje, předně ve 

formě informačních technologií. Bezpečnostní politika se stále více dotýká civilních 

struktur a pro státy se stalo zajištění bezpečnosti vlastních občanů velkou výzvou. Hybridní 

hrozby zaujímají mezi současnými bezpečnostními problémy zvláštní místo, neboť jsou 

kombinací více přístupů, na které je těžké z pohledu státu reagovat. Západ začal svou 

bezpečnostní strategii významně přehodnocovat po událostech na Ukrajině. Výjimkou není 

ani Německo, které neustále čelí pokusům o narušení bezpečnosti, což se ostatně projevilo 

v lednu roku 2016 v rámci zkoumaného „případu Lisa“. Po roce 2014 došlo k intenzivní 

diskusi, ale do roku 2016 určovaly německou koncepci vnitřní bezpečnosti zejména 

události z 11. září 2001 a Bílá kniha 2006, která na ně reagovala. Až s časovým odstupem 

bylo v roce 2016 zveřejněno několik důležitých dokumentů určujících novou německou 

strategii reflektující význam hybridních hrozeb. 

V této kapitole se autor zabývá německou koncepcí vnitřní bezpečnosti do roku 

2016, tedy obdobím před adaptací bezpečnostní strategie a „případem Lisa“. V první 

podkapitole jsou shrnuty normativní a institucionální rámce bezpečnostní architektury. 

Představeny jsou základní normy, principy, aktéři a koncepční dokumenty, které jsou 

zasazeny do kontextu moderních výzev. V druhé podkapitole se autor věnuje vnímání 

hybridních hrozeb z perspektivy německého státu a jejich pozici v rámci německé 

bezpečnosti. Kapitola se snaží odpovědět na otázky: Co jsou hlavní rysy německé vnitřní 

bezpečnosti? Jakou roli hrají hybridní hrozby v bezpečnostní architektuře Německa? Jak je 

koncept hybridní hrozby vnímán v Německu? 
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3.1. Normativní a institucionální rámce 

 

Povaha aktérů, institucí a architektury vnitřní bezpečnosti je v Německu dána 

ústavněprávními rámci, které primárně vymezuje Základní zákon. Německý politický 

systém se vyznačuje kooperativním federalismem, což znamená, že se orgány na zemské a 

spolkové úrovni vzájemně doplňují. Samostatné bezpečnostní orgány jsou na obou 

úrovních jen částí bezpečnostního systému. Z toho důvodu není možné sjednocení všech 

úřadů do centrálního úřadu vnitřní bezpečnosti, protože ten by popíral samotnou podstatu 

kooperativního federalismu. Centralizace bezpečnostních kompetencí v rukou spolku je 

tedy omezena federální strukturou. Základními pilíři společné sítě jsou Spolkový 

kriminální úřad (BKA), Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), Spolkový úřad pro 

civilní ochranu a pomoc při katastrofách (BBK) a Spolková obrana (Bundeswehr). Dalším 

aspektem bezpečnostního systému je tzv. Trennungsgebot. Je to zásada, která říká, že 

policie a zpravodajské služby působí organizačně i funkčně odděleně.146 To je dáno 

historicky, neboť stát v nacistickém Německu i bývalém východním Německu zneužíval 

tajnou policii. Policejní kompetence jsou rozděleny mezi různé spolkové úřady a úřady 

spolkových zemí s vlastními zákony. Policie v širším slova smyslu je téměř výlučně v 

gesci spolkových zemí. Všichni aktéři musí dodržovat ustanovení Základní zákona a dbát 

na ochranu lidských práv při ochraně občanů. Síť aktérů bezpečnostní politiky v Německu 

je velmi nepřehledná a její součástí jsou i Evropská unie a jiné mezinárodní organizace, 

včetně OSN a NATO. Moderní hrozby vyžadují působení obranných složek i mimo 

německé území. Německo se jako členský stát EU podílí na Společné zahraniční a 

bezpečnostní politice (SZBP). Pomocí SZBP usiluje Evropská unie o posílení mezinárodní 

bezpečnosti a zasazuje se o demokracii, právní stát a dodržování lidských práv ve světě. 

Působení mimo hranice Německa a Evropy má za cíl posílení vlastní bezpečnosti, nehledě 

na to, že pro Německo jako exportní ekonomiku je důležité zachování stabilního 

mezinárodního řádu a volného obchodu. Aktéři se tak nemusejí řídit jen Základním 

zákonem, ale i mezinárodním a supranacionálním právem. Neustálý nárůst nových 

bezpečnostních hrozeb způsobuje posilování pravomocí státních aktérů a omezování 

občanských svobod. K tomu ovšem dochází i na evropské a mezinárodní úrovni. 

Základním koncepčním dokumentem pro vývoj německé bezpečnosti je tzv. Bílá 

kniha. Bílé knihy jsou dokumenty vypracované Spolkovým ministerstvem obrany a 

 
146 Möllers, „Innenpolitische Dimensionen der Sicherheitspolitik“, 178. 
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schválené spolkovou vládou. Popisují bezpečnostní situaci Německa a představují základ 

pro rozhodování a jednání německých aktérů v bezpečnostní oblasti. Bílá kniha 

publikovaná v roce 2006 Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur 

Zukunft der Bundeswehr odrážela významnou změnu v německých ozbrojených silách a 

vnímání německé bezpečnosti. Transformace z konvenční armády připravené k obraně 

spojenců do tzv. intervenční armády nabývala jasných kontur a ukazovala, že se parametry 

bezpečnostní politiky ve srovnání s poslední Bílou knihou z roku 1994 drasticky 

změnily.147 To souviselo zejména s koncem studené války a opadnutím hrozby konfliktu se 

Sovětským svazem, respektive s Ruskem. Tuto hrozbu vystřídala na začátku 21. století 

hrozba islámského terorismu. 

Při zajišťování vnitřní bezpečnosti fakticky stojí nad legislativními orgány spolku 

(Spolkový sněm a Spolková rada) a legislativními orgány spolkových zemí (zemské 

sněmy) Spolkové ministerstvo vnitra, stavebnictví a vlasti (BMI) a další zemská 

ministerstva vnitra. Je tomu tak z toho důvodu, že pod kontrolu ministerstva vnitra náleží 

policie, zpravodajské služby a tzv. Katastrophenschutz (sumář všech opatření v případě 

katastrofy).148 Stále větší důležitost má Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky 

(BSI), který byl založen roku 1991. BSI má odvracet útoky namířené proti bezpečnosti 

informační techniky spolku a podporuje ostatní aktéry sítě při zajišťování bezpečnosti.149 

Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách (BBK) byl zřízen v roce 2004 

a je centrálním organizačním elementem pro civilní ochranu obyvatelstva.150 I tento úřad 

spadá pod resort ministerstva vnitra a zabývá se mimo jiné ochranou kritické 

infrastruktury, rizikovým managementem nebo bezpečností informačních technologií. 

Spolková republika Německo má tři zpravodajské služby. Spolkový úřad pro 

ochranu ústavy (BfV) je civilní vnitřní zpravodajská služba spadající pod ministerstvo 

vnitra a byla zřízena pro spolupráci mezi spolkovými zeměmi. Každá z 16 spolkových 

zemí má svůj úřad stejného typu. Tento úřad získává, zpracovává a vyhodnocuje potřebné 

informace ohrožující svobodné, demokratické zřízení Německa, nebo bezpečnost spolku a 

 
147 Stephan Maninger, „Das Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der 

Bundeswehr – Strategischer Kompass für die deutschen Streitkräfte?“, Wissenschaft & Sicherheit, č. 7 

(listopad 2006): 1, https://www.sicherheitspolitik.de/uploads/media/wus_07_2006_WuSWeissbuch2006.pdf 

(staženo 1. března 2021). 
148 Möllers, „Innenpolitische Dimensionen der Sicherheitspolitik“, 153. 
149 Ibid., 160. 
150 Werkner, Ines-Jacqueline, „Die Verflechtung innerer und äußerer Sicherheit. Aktuelle Tendenzen in 

Deutschland im Lichte europäischer Entwickelung“, Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik 4, č. 1 

(2011): 71, doi:10.1007/s12399-010-0164-5 (staženo 10. března 2021). 
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spolkových zemí. Úřady se soustředí i na organizace, které provádějí v Německu tajné 

činnosti pro cizí moci.151 O výsledcích jejich činnosti zveřejňují úřady na ochranu ústavy 

jednou ročně souhrnnou zprávu tzv. Verfassungsschutzbericht. Ke své činnosti může BfV 

používat i metody tajných služeb.152 Tyto metody náleží také Spolkové zpravodajské 

službě (BND) a Službě pro vojenskou kontrašpionáž (MAD). BND je zpravodajskou 

službou s funkcí civilní rozvědky a kontrarozvědky působící v zahraničí a spadá pod Úřad 

spolkové kancléřky. Sbírá potřebné informace v souvislosti s „mezinárodním terorismem, 

šířením atomových, biologických a chemických zbraní, organizované kriminality, praní 

špinavých peněz, ilegální migrací a informační válkou“.153 MAD je kontrarozvědkou 

Spolkové obrany a spadá pod ministerstvo obrany. Analyzuje a zpracovává informace o 

protiústavním jednání, špionáži a sabotážních aktivitách uvnitř Spolkové obrany.154 

Z důvodu oddělení zpravodajských služeb a policie, nedisponují zmíněné zpravodajské 

služby policejními prostředky a nepřísluší jim policejní úkony. Zabývají se pouze sběrem a 

vyhodnocováním informací. Jejich činnost je kontrolována kontrolním parlamentním 

grémiem. 

S teroristickými útoky z 11. září roku 2001 došlo k rozšíření úkolů a kompetencí 

zejména Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, Spolkového kriminálního úřadu a 

Spolkové policie.155 V centru národních a evropských snah o obranu proti terorismu stálo 

propojení bezpečnostních orgánů. Změny, které nastaly po roce 2001 v oblasti vnitřní 

bezpečnosti ukazují „výrazné posílení hlavních institucí spolku v kombinaci 

s odpovídajícími tendencemi k centralizaci“.156 To se projevilo ve vzniku Společného 

protiteroristického centra (GTAZ) v roce 2004. GTAZ je koordinačním centrem v boji 

proti islámskému terorismu a na denní bázi zde spolupracují spolkové a zemské úřady, 

včetně policie a zpravodajských služeb.157 Zatímco na spolkové úrovni mezi lety 2003 až 

2009 výdaje na vnější bezpečnost (obranu) vzrostly o 9 %, výdaje na vnitřní bezpečnost 

 
151„Auftrag und Arbeitsweise“, Bundesamt für Verfassungsschutz, https://www.verfassungsschutz.de/DE/Ver

fassungsschutz/Auftrag/auftrag_node.html (staženo 4. března 2021). 
152 Möllers, „Innenpolitische Dimensionen der Sicherheitspolitik“, 162. 
153 Ibid., 167. 
154 „Aufgaben und Befugnisse“, Bundeswehr, https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-

dienststellen/mad-bundesamt-fuer-den-militaerischen-abschirmdienst/aufgaben-mad (staženo 4. března 

2021). 
155 Werkner, „Die Verflechtung innerer und äußerer Sicherheit. Aktuelle Tendenzen in Deutschland im 

Lichte europäischer Entwickelung“, 70. 
156 Ibid., 71. 
157 Bundeskriminalamt, „Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ)“, https://www.bka.de/DE/Unser

eAufgaben/Kooperationen/GTAZ/gtaz_node.html;jsessionid=2A26E72221F0D85D2F4762B93F086B95.live

2291 (staženo 17. března 2021). 
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(bezpečnost veřejnosti a pořádek) vzrostly o 41 %.158 Tato čísla poukazují na posunutí 

instituční rovnováhy při zajišťování bezpečnosti státem směrem k vnitřní bezpečnosti. 

Technický rozvoj spolu s vytvořením globálních sítí představuje novou výzvu pro 

německou bezpečnost. Svět je propojený a toho využívají i zločinci a nepřátelé. Kvůli 

novým výzvám již nelze vnější a vnitřní bezpečnost zcela oddělit. Požadavky na zajištění 

veřejné bezpečnosti jsou stále náročnější. V důsledku toho získal na významu koncept tzv. 

„propojené bezpečnosti“ (Vernetzte Sicherheit), který byl poprvé představen v Bílé knize 

2006.159 Ralph Thiele a Heiko Borchert ve svém článku přibližují pohled tehdejšího 

ministra vnitra Thomase de Maizièra na tento koncept. Podle jeho chápání „je bezpečnost 

více než jen souhrn opatření civilních, vojenských a opatření rozvojové politiky, přičemž 

klíč úspěchu spočívá v jejich adekvátní kombinaci.“160 Z bezpečnostní strategie 

představené v Bílé knize 2006 tak vyplývá, že němečtí představitelé vnímali potřebu 

přizpůsobit bezpečnostní architekturu moderním výzvám. 

S ohledem na prolínání vnitřní a vnější bezpečnosti je kromě záměrů umožnit 

vnitřní nasazení Spolkové obrany nad rámec současného ústavního pořádku, tématem i 

vytvoření národní bezpečnostní rady. Existuje tlak na „propojení“ (vernetzung) úřadů, 

jehož hlavním rysem by měla být efektivita. V současnosti totiž Německo nemá centrální 

instituci, která by propojovala aktéry bezpečnostní politiky ve spolku a spolkových 

zemích. Jednou z možností by bylo vytvoření národní bezpečnostní rady jako je tomu 

v jiných státech. Další diskutovanou možností je rozšíření a navýšení stávajících 

kompetencí Spolkové bezpečnostní rady (BSR). Ta byla vytvořena roku 1955 a její 

předsedkyní je spolková kancléřka.161 BSR koordinuje bezpečnostní a obranou politiku 

spolkové vlády a dnes je jejím hlavním úkolem schvalování zbrojních exportů. Jednání je 

ovšem tajné a do koncepce vnitřní bezpečnosti nijak přímo nezasahuje. Spolková vláda 

také může prostřednictvím kancléřky svolat neformální grémium tzv. bezpečnostní kabinet 

(Sicherheitskabinett). Zde se sice probírají otázky vnitřní i vnější bezpečnosti, ale pouze 

formou nezávazné diskuse. 

 
158 Werkner, „Die Verflechtung innerer und äußerer Sicherheit. Aktuelle Tendenzen in Deutschland im 

Lichte europäischer Entwickelung“, 71. 
159 Bundesministerium der Verteidigung, Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft 

der Bundeswehr, 24. 
160 Thiele a Borchert, „Innere Sicherheit zwischen Föderalismus und Vernetzung“, 75. 
161„Bundessicherheitsrat (BSR)“, Bundesministerium der Verteidigung, https://www.bmvg.de/de/bundessich

erheitsrat-bsr--14556 (staženo 10. března 2021). 
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Paralelně s rozšiřující se digitalizací narostl i význam funkční informační techniky 

a její bezpečné využívání. Informační technologie je stále více ohrožena kybernetickými 

zločinci, ale i jinými nepřáteli. Téma bezpečnosti kybernetického prostoru se tak stalo 

důležitou součástí otázky vnitřní bezpečnosti. To lze zpozorovat i na vzniku několika výše 

zmíněných úřadů. Internet začal být ve velké míře využíván k informační válce a sítě nejen 

nestátních aktérů ohrožují veřejnou bezpečnost a kritickou infrastrukturu. Tím, že zločinci 

v informačním prostoru přesahují státní hranice je funkce státu v této oblasti výrazně 

oslabená. Z toho důvodu je civilní společnost více zranitelná. Stát navíc nestíhá při ochraně 

dat a zajišťování bezpečnosti internetu držet krok s informačním a technologickým 

pokrokem. Ohrožení kybernetickými útoky bylo v Bílé knize 2006 zmíněno jen 

mimochodem.162 Najdeme zde i zmínku o asymetrických výzvách a potřebě nové strategie. 

Asymetrické výzvy ale byly v roce 2006 chápány v odlišné podobě, než v jaké o nich 

mluvíme dnes. Bezpečnostní situace se v této oblasti dynamicky vyvíjela a vláda musela 

jednat. V roce 2007 bylo na základě modelu GTAZ vytvořeno Společné internetové 

centrum (GIZ), které monitoruje pouze projevy islámského terorismu na internetu.163 Kvůli 

narůstající hrozbě elektronických útoků vydala spolková vláda v únoru roku 2011 Strategii 

kybernetické bezpečnosti pro Německo (Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland) 

s následujícími hlavními cíli: „zvýšená ochrana kritické infrastruktury a vládních zařízení 

před IT-útoky; ochrana IT-systémů v Německu; vytvoření Národního kybernetického 

obranného centra a Národní kybernetické bezpečnostní rady; mezinárodní kooperace“.164 

Vzniklé Národní kybernetické obrané centrum (Cyber-AZ nebo také NCAZ) je 

kooperačním orgánem na spolkové úrovni, je zařazeno pod BSI a slouží k obraně 

elektronických útoků proti IT infrastruktuře. Zajišťuje těsnou spolupráci úřadů, rychlou 

výměnu informací a tím i rychlou reakci.165 Úkolem Národní kybernetické bezpečnostní 

rady je koordinovat preventivní opatření a strategie proti útokům a dále politické přístupy 

v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi státem a podniky.166 

 
162 Rotter, Das neue Weißbuch und die gegenwärtige sicherheitspolitische Debatte in Deutschland, 3. 
163 Bundeskriminalamt, „Gemeinsames Internetzentrum (GIZ)“, https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Ko

operationen/GIZ/giz_node.html (staženo 18. března 2021). 
164 Möllers, „Innenpolitische Dimensionen der Sicherheitspolitik“, 176. 
165 Bundeskriminalamt, „Nationales Cyber-

Abwehrzentrum“, https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Kooperationen/NCAZ/ncaz_node.html (staženo 

17. března 2021). 
166 Ann-Marie Struck, „Was ist die Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland?“, EGovernment Computing, 

31. října 2017, https://www.egovernment-computing.de/was-ist-die-cyber-sicherheitsstrategie-fuer-

deutschland-a-772037/ (staženo 2. března 2021). 
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Thiele a Bochert správně uvádí, že zajištění vnitřní bezpečnosti je jednou 

z hlavních funkcí demokratického právního státu. Je také podstatnou součástí jeho 

legitimity, neboť bezpečnost se v propojené společnosti stala indikátorem kvality života.167 

Na bezpečnostní síly jsou tak kladeny vysoké nároky ze strany občanů, médií i politiky. 

Toho si jsou protivníci velmi dobře vědomi. Pokud se jim podaří podkopat důvěru v 

bezpečnostní složky a vyvolat pocit strachu a nejistoty, je logickým následkem 

nespokojenost občanů a atomizující tendence ve společnosti. Koordinace a kooperace při 

zajišťování vnitřní bezpečnosti je ale v Německu složitá. V roce 2012 se bezpečností 

v Německu zabývalo okolo 60 státních organizací.168 Bezpečnostní prostředí se ve 21. 

století vyvíjí velmi dynamicky a důležitým nástrojem k úspěšné obraně se stala 

akceschopnost. Z tohoto pohledu je složitý víceúrovňový systém v nevýhodě, což se 

v některých jeho činnostech nutně projevuje. V reakci na události na Ukrajině bylo v říjnu 

roku 2014 tehdejší ministryní obrany Ursulou von der Leyenovou oznámeno vydání další 

Bílé knihy.169 Schválena vládou a zveřejněna byla Bílá kniha až 13. července roku 2016.170 

3.2. Hybridní hrozby z perspektivy německého státu 

 

Vnímání konceptu hybridní hrozby v Německu do značné míry kopíruje západní 

diskurz. To se děje zejména z toho důvodu, že Německo je pevnou součástí Evropské unie 

a Severoatlantické aliance. Němečtí experti se tak podílejí na tvorbě diskurzu a strategií 

v těchto organizacích. Velký zájem o tzv. hybridní válku začal být i v Německu až 

s ruskými akcemi na Ukrajině v roce 2014. Veřejnost a politika ale dlouhou dobu nebyli 

schopni rozpoznat vliv Moskvy uplatňovaný pomocí propagandy a dezinformací. Nebrali 

na vědomí ani nebezpečí, které představují hackerské útoky s původem v Rusku.171 Ty se 

přitom objevovaly minimálně od roku 2009, kdy úřad pro ochranu ústavy (BfV) zachytil 

útoky ruské hackerské skupiny „APT28“.172 Na to se snažila reagovat Strategie 

 
167 Thiele a Borchert, „Innere Sicherheit zwischen Föderalismus und Vernetzung“, 76. 
168 Ibid., 76. 
169 „Von der Leyen will Sicherheitspolitik neu definieren“, Süddeutsche Zeitung, 29. října 2014, 

https://www.sueddeutsche.de/politik/weissbuch-des-verteidigungsministeriums-von-der-leyen-will-

sicherheitspolitik-neu-deifinieren-1.2197407 (staženo 1. března 2021). 
170„Kabinett verabschiedet das Weißbuch“, Bundesministerium der Verteidigung, 13. července 2016, 

https://www.bmvg.de/de/themen/weissbuch/grundlagen-weissbuch/kabinett-verabschiedet-das-weissbuch-

12228 (staženo 1. března 2021). 
171 Markus Wehner, „Hacker, Propaganda, Wahlmanipulation: Moskaus Informationskrieg im Westen“, 

Osteuropa 67, č. 3-4 (2017): 3, https://www.jstor.org/stable/44937658 (staženo 11. března 2021). 
172 Wehner, „Hacker, Propaganda, Wahlmanipulation: Moskaus Informationskrieg im Westen“, 8. 
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kybernetické bezpečnosti z roku 2011 Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland, která 

ovšem neoperuje s hybridními hrozbami a řeší pouze jeden aspekt bezpečnosti 

kybernetického prostoru. Existovali ale lidé, kteří před vývojem v Rusku varovali. 

Například Heinrich Vogel, odborník na Rusko, ve své přednášce již v roce 2014 o Putinovi 

řekl: „Tajemství putinismu se jmenuje propaganda.“173  Dle historika a novináře Markuse 

Wehnera až „hackerský útok na Spolkový sněm, „případ Lisa“ a hackerská aféra 

v americké volební kampani vedly k přesvědčení politiky a veřejnosti, že Moskva masivně 

zasahuje do vnitřní politiky západních zemí“.174 Vměšování do amerických prezidentských 

voleb v roce 2016 zvýšilo obavu, že by Kreml mohl ovlivnit i volby do Spolkového sněmu 

v září roku 2017. Po roce 2014 se navíc naplno projevil nedostatek odborných institutů a 

organizací, které by zkoumaly ruskou politiku a dokázaly v dostatečné míře generovat 

nové poznatky a strategii. Důvodem bylo postupné oslabování této sítě v období 

nadstandartních vztahů s Ruskem v souvislosti s představou o pevném strategickém 

partnerství. V Německu proto do poloviny roku 2016, kdy byla vydána Bílá kniha 2016 

Wießbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, neexistovala strategie, 

která by se komplexně vypořádávala s fenoménem ruských hybridních hrozeb. Pokud se 

podíváme na odpovědi spolkové vlády na písemné interpelace poslanců, tzv. Kleine 

Anfrage, zjistíme, že i na půdě Spolkového sněmu začaly být hybridní hrozby častějším 

tématem z pohledu německé vnitřní bezpečnosti až v roce 2016. 

Německo je jako otevřená, pluralistická a demokratická společnost více náchylná 

k různým útokům a zranitelnější vůči hybridním aktivitám. Podle Bílé knihy z roku 2016 

se terčem těchto útoků mohou stát všechny oblasti společenského života a to 

„prostřednictvím kybernetických útoků a informačních operací, hospodářského a 

finančního tlaku a pokusů o politickou destabilizaci.“175 O to více je důležité včasné 

identifikování slabin systému a následná příprava na efektivní obranu. Bílá kniha 2016 

proto řeší ohrožení hybridními hrozbami jako centrální výzvu německé bezpečnostní 

politiky. 

V rámci interpelace Kleine Anfrage z 1. června roku 2016 spolková vláda popisuje, 

jak „hybridní jednání“ vnímá: „může zahrnovat koordinované činnosti, jako je 

 
173 Heinrich Vogel, „Putin, der Putinismus und Europa“ (Berlin: SWP, 2015), 11, https://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/sonstiges/Putinismus_Vogel_SV_2015_01.pdf (staženo 12. Března 

2021). 
174 Wehner, „Hacker, Propaganda, Wahlmanipulation: Moskaus Informationskrieg im Westen“, 3. 
175 Bundesregierung. Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, 39. 
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polovojenská, politická a logistická podpora nestátních aktérů a nasazení skrytě působících 

nebo neoznačených speciálních sil společně s vystavěním hrozící kulisy konvenčních 

vojenských jednotek. Nasazení hybridních prostředků se přednostně provádí pod rouškou 

ozbrojeného konfliktu a zastíráním vlastní role jako strany konfliktu.“176 Koncepce civilní 

obrany (Konzeption ziviler Verteidigung) z roku 2016 popisuje hybridní hrozby takto: 

„Hybridní hrozby se vyznačují zejména záměrným stíráním hranice mezi válkou a mírem 

pomocí konvenčních i asymetrických prostředků“.177 Bílá kniha 2016 neprosazuje jednu 

závaznou a tím i příliš úzce vymezenou definici hybridních hrozeb, ale věnuje se celé řadě 

jejich aspektů a projevů v širším kontextu. 

Formulace opatření proti hybridním hrozbám a jejich zavádění bere z velké části 

ohled na spolupráci s EU a NATO. V odpovědi na Kleine Anfrage z 1. června 2016, 

popisovala spolková vláda roli Evropské unie takto: „V nedávné minulosti dodávalo 

dynamiku hybridní eskalaci především ruské jednání na Krymu a ve východní Ukrajině. 

Tyto případy utvrdily spolkovou vládu v tom, že kromě posílení národní odolnosti je pro 

obranu proti hybridním hrozbám užitečná také spolupráce s NATO a EU, popřípadě 

zapojení dalších organizací.178 V odpovědi na Kleine Anfrage z 19. srpna 2019 se spolková 

vláda při popisování hybridních hrozeb přímo odvolává na výklad významu dle Evropské 

komise, který zároveň přejímá.179 Německo využívá své členství ve výše zmíněných 

organizacích k aktivnímu formování jejich bezpečnostně-politických i strategických cílů a 

konkrétních činností. Největší zodpovědnost za obranu proti hybridním hrozbám ale stále 

nesou členské státy, ne organizace samotné. 

Za hlavní operační prostor hybridních aktérů je považován kybernetický prostor, 

což potvrzují množící se případy kybernetických útoků180, přičemž jedním 

z nejvýznamnějších se stal útok na Německý spolkový sněm v roce 2015, za kterým podle 

 
176 „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage – Einsatzmöglichkeiten von Militär und 

Geheimdiensten gegen sogenannte hybride Bedrohungen“, Bundesregierung, 3, Deutscher Bundestag, 

Drucksache 18/8631, 1. června 2016 (staženo 6. března 2021). 
177 Bundesministerium des Innern, Konzeption Zivile Verteidigung (KZV), 15. 
178 „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage – Einsatzmöglichkeiten von Militär und 

Geheimdiensten gegen sogenannte hybride Bedrohungen“, 3. 
179 „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage – Aktivitäten der Bundesregierung gegen illigetime 

Beeinflussung demokratischer Willensbildungsprozesse“, Bundesregierung, 3, Deutscher Bundestag, 

Drucksache 19/12489, 19. srpna 2019 (staženo 7. března 2021). 
180„Bundeskriminalamt: Cyber-Attacken nehmen zu“, Deutsche Welle, 11. listopadu 2019. 

https://www.dw.com/de/bundeskriminalamt-cyber-attacken-nehmen-zu/a-51205745 (staženo 5. března 

2021). 
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německé kancléřky stálo Rusko.181 Využívání digitální komunikace k ovlivnění veřejného 

mínění je dle spolkové vlády obzvláště velkou výzvou: „Počínaje nepřiznanou cílenou 

kontrolou diskusí na sociálních sítích až po manipulaci s informacemi na zpravodajských 

portálech. Tento přístup již má zásadní význam jako prvek hybridního vedení války.“182 

Podle Bílé knihy 2016 je základním předpokladem pro schopnost reagovat a jednat funkční 

systém včasného varování.183 K tomu jsou důležité indikátory a rozsáhlé schopnosti 

analýzy. Na obraně proti hybridním hrozbám se nemůže podílet pouze stát, ale celá 

společnost. Pravděpodobnost vybudování úspěšné odolnosti společnosti se zvyšuje při 

zapojení všech relevantních aktérů, což zahrnuje „lepší ochranu kritické infrastruktury, 

snížení zranitelnosti v energetickém sektoru, otázky civilní ochrany a zvládání katastrof, 

účinné hraniční kontroly, vnitřní pořádek zaručený policií a vojenské síly připravené 

k nasazení.184 Na zastavení šíření propagandy mají svůj podíl i politika, média a společnost 

samotná. Spolková vláda je toho názoru, že „propagandistická a dezinformační opatření 

mohou mít destabilizující účinek prostřednictvím (masově-)psychologických vlivů.“185 

Hybridní hrozby postihují společnost jako celek. Proto je dle spolkové vlády obrana proti 

nim možná jen při meziresortní, celostátní a mezinárodní spolupráci. 

Spolková vláda se v Kleine Anfrage z 19. března 2018 vyjádřila i k odpovědnosti 

Ruska za provádění hybridních aktivit v Německu. V odpovědi na otázku „Které případy 

hybridních hrozeb proti Německu jsou známy spolkové vládě od roku 2010?“, uvádí vláda 

Rusko a jeho vliv na vedoucí politické představitele a veřejné mínění jako příklad hybridní 

hrozby. Vláda dále upřesňuje: „Na ruské propagandistické a dezinformační aktivity musí 

být nahlíženo jako na součást celkového fenoménu hybridních aktivit a vlivů“.186 Za 

obzvláště významný případ s dopadem na veřejnost vláda uvádí zkoumaný „případ Lisa“ 

z roku 2016.187 Při popisu hybridních hrozeb se vláda v tomto dokumentu pouze odvolává 

na již zmíněné odpovědi na Kleine Anfrage z roku 2016. Jasné označení ruského jednání za 

hybridní aktivity lze ale považovat za velký posun ve vnímání hybridních hrozeb. 

 
181„Bundeskanzlerin Angela Merkel droht Russland mit Konsequenzen“, Deutsche Welle, 13. května 2020. 

https://www.dw.com/de/bundeskanzlerin-angela-merkel-droht-russland-mit-konsequenzen/a-53426756 

(staženo 5. března 2021). 
182 Bundesregierung, Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, 37. 
183 Ibid., 39. 
184 Ibid., 39. 
185 „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage – Einsatzmöglichkeiten von Militär und 

Geheimdiensten gegen sogenannte hybride Bedrohungen“, 5. 
186 „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage – Hybride Bedrohungen“, Bundesregierung, 2, 

Deutscher Bundestag, Drucksache 19/1262, 19. března 2018 (staženo 6. března 2021). 
187 „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage – Hybride Bedrohungen“, 2. 
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3.3. Shrnutí 

 

V této kapitole byly popsány hlavní rysy německé vnitřní bezpečnostní politiky, 

jejíž zásady jsou pevně ukotvené v Základním zákoně, ale musí také respektovat 

mezinárodní a supranacionální právo. Na začátku 21. století určoval vývoj německé 

bezpečnostní politiky islámský terorismus a zejména útoky z 11. září 2001 v USA. Od této 

události lze pozorovat postupný trend mísení vnitřní a vnější bezpečnosti při snaze o větší 

centralizaci aktérů bezpečnostní politiky v rámci tzv. „propojování“ (Vernetzung). I přes 

omezení plynoucí z ústavy o striktním oddělení policie a zpravodajských služeb, dochází 

ke spolupráci bezpečnostních úřadů a orgánů v koordinačních centrech po vzoru 

amerických center, což se děje i na evropské úrovni. Události na Ukrajině v roce 2014 

spojené s hybridními hrozbami tento vývoj jen umocnily. Strategie a procesy z Bílé knihy 

2006 již nedokázaly adekvátně reagovat. Kybernetický prostor se stal hlavním operačním 

prostorem nepřátel. O určité zachycení dynamicky se vyvíjející situace se snažila spolková 

vláda vytvořením Strategie kybernetické bezpečnosti v roce 2011. Politici a veřejnost ale 

ruskou hrozbu stále nebrali vážně.  Až „případ Lisa“ spolu s hackerskými útoky na 

Spolkový sněm a možné ovlivňování voleb ukázali, že ruské angažmá je reálným 

problémem německé bezpečnosti. Trvalo ovšem dlouhou dobu, než došlo ke zpracování 

vlastního koncepčního dokumentu, který by jasně popisoval a definoval hybridní hrozby. 

To se událo až s vydáním nové Bílé knihy v roce 2016. Do té doby Německo spoléhalo na 

výsledky expertních skupin a jednotlivých organizačních složek NATO a EU. Lze ale 

zpozorovat téměř identické definice a chápání hybridních hrozeb v těchto organizacích a 

ve Spolkové republice Německo. Jak vyplývá z různých odpovědí spolkové vlády na 

dotazy poslanců Spolkového sněmu, chápe vláda hybridní hrozby jako společnou výzvu 

západní společnosti, které je možné se bránit pouze společnými silami. Stejně jako zasahují 

hybridní hrozby do všech oblastí společnosti, tak i přístup spolkové vlády předpokládá 

zapojení všech ministerstev, úřadů a organizací do obrany proti hybridním hrozbám. Tento 

přístup podtrhuje kooperativní charakter Německa jak v mezinárodní, tak i vnitrostátní 

politice. Spolková vláda si je vědoma ruského počínání v Německu a již několikrát jej 

přímo označila za hybridní hrozbu. 
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4. Případ „Fall Lisa“ 

 

Jakožto klíčový hráč v Evropské unii je Německo díky silně propojeným vztahům 

s Moskvou obzvláště zranitelné vůči ruské taktice. Tento specifický vztah je podtržen i 

tím, že v Německu žije mnoho Němců s ruskými kořeny tzv. Russlanddeutsche, kteří sem 

postupně přišli buď po druhé světové válce tzv. Aussiedler, nebo až po rozpadu Sovětského 

svazu tzv. Spätaussiedler. Dle nepřesných odhadů žije v Německu 4 až 6 mil. rusky 

hovořících, ze kterých má asi 3,5 mil. migrační pozadí spojené se Sovětským svazem.188 U 

ruských Němců se nejčastěji udává počet 2,4 mil. příslušníků této skupiny. Určit přesné 

číslo je velmi problematické. Jde ale o významnou sociální skupinu a voliče, kteří mohou 

ovlivnit směřování Německé politiky. 

Zmizení 13leté rusko-německé dívky v berlínské čtvrti Marzahn a údajné zneužití 

migranty se stalo v lednu roku 2016 předmětem nejdříve mediální a poté i diplomatické 

potyčky. Případ tehdy vstoupil ve známost jako „případ Lisa“. Dívka Lisa F. je ruskou 

Němkou a v době zkoumaného případu disponovala jak německým, tak i ruským 

občanstvím.189 Situace v Německu byla na přelomu let 2015 a 2016 vyhrocená z důvodu 

vrcholící migrační krize a sexuálních napadení, která se odehrála v noci z 31. prosince 

2015 na 1. ledna 2016 v Kolíně nad Rýnem. Napadení měly na svědomí skupiny mladých 

mužů se severoafrickým migračním pozadím, a nejen v Německu vyvolala velké 

pobouření.190 „Případu Lisa“ se tak kromě skupiny ruských Němců chopily i extrémní 

pravicová uskupení, přičemž obě skupiny spojoval odpor k migrantům. V rámci sociální 

skupiny ruských Němců se dlouhodobě mluví o jejich náklonosti k pravicovým 

konzervativním stranám. Gemma Pörzgen, novinářka zabývající se východní Evropou, vidí 

důvod této náklonosti v tom, že někteří ruští Němci mají velmi konzervativní názory. 

Jejich světonázory se snadněji shodují s názory politické strany Alternativa pro Německo 

 
188 Pavel Lokshin, „Wie viele Russischsprachige leben in Deutschland?“, Mediendienst Integration, 3. 

prosince 2020, https://mediendienst-integration.de/artikel/wie-viele-russischsprachige-leben-in-

deutschland.html (staženo 17. března 2021). 
189 „Staatsanwalt zum Fall Lisa aus Marzahn: 13-Jährige flog aus Angst vor den Eltern“, Berliner Zeitung, 

29. ledna 2016, https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/staatsanwalt-zum-fall-lisa-aus-marzahn-

13-jaehrige-floh-aus-angst-vor-den-eltern-li.10364 (staženo 15. března 2016). 
190 „Kaum Verurteilungen wegen sexueller Übergriffe in Silvesternacht“, Zeit online, 11. března 2019, 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-03/koeln-silvesternacht-uebergriffe-verurteilungen 

(staženo 18. března 2021). 
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(AfD) nežli s CDU, která byla mezi ruskými Němci tradičně oblíbená, ale v posledních 

letech nastolila jimi neoblíbený modernizační kurz.191 

Rusko navíc od roku 2014 neustále navyšuje podporu ruským zahraničním médiím, 

aby posílilo svůj vliv na rusky mluvící obyvatelstvo za hranicemi Ruské federace. To se 

týká i Německa, kde začala v roce 2014 působit německá mutace programu RT – RT 

Deutsch, kromě které na místním trhu působí i Sputnik Deutsch, Ruptly TV, nebo SNA 

Radio.192 Prostřednictvím služeb zprostředkovávajících video obsah na internetu, nebo 

sociálních sítí se k rusky mluvícím občanům jednoduše dostane i obsah z ruských 

domácích médií. Dle odhadů konzumuje ruské televizní stanice pravidelně 20 až 30 % 

ruských Němců.193 Ruská média tak mají značný vliv na utváření názorů rusky mluvících 

Němců. Šíření proruských postojů v ruských médiích v Německu si zpravodajská služba 

BfV všímala již od vypuknutí ukrajinské krize. 

Na základě podrobného představení případu v první části kapitoly a reakcí 

bezpečnostních a politických aktérů v druhé části, odpoví kapitola na následující otázky: 

Jak se odehrál „případ Lisa“ v lednu roku 2016? Jakou roli sehráli ruští Němci a ruská 

média? Jak reagovali aktéři německé bezpečnostní politiky? Je „případ Lisa“ součástí 

ruské hybridní hrozby? 

4.1. Aktéři a průběh případu 

 

„Případ Lisa“ vypukl dne 11. ledna 2016, když se 13letá dívka Lisa F. ztratila ve 

východní části Berlína ve čtvrti Marzahn po cestě do školy. Rodina její zmizení oznámila 

tentýž den a večer vylepovala plakáty s informacemi o zmizelé dívce. Plakát se objevil i na 

sociální síti Facebook. Dne 12. ledna se ovšem dívka objevila a oslovila náhodného chodce 

s prosbou o pomoc. Policii pověděla, že ji odvlekli tři muži „jižního“ vzezření špatně 

hovořící německy, znásilnili ji a drželi v zajetí 30 hodin. Ve stejný den začal případ 

vyšetřovat zemský kriminální úřad. Následující den se v médiích objevily články o případu 

s titulky „13letá dívka zneužívána 30 hodin migranty“, „13letá dívka znásilněna – politika 

 
191 „Ist die AfD die neue Heimat für Russland-deutsche?“, MDR, 19. října 2017, https://www.mdr.de/heute-

im-osten/russlanddeutsche-waehlen-afd-100.html (staženo 19. března 2021). 
192 Susanne Spahn, Russische Medien in Deutschland (Potsdam: Friedrich Neumann Stiftung, 2020), 7, 

https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/941 (staženo 18. března 2021). 
193 Landmannschaft der Deutschen aus Russland, „Berichte, Analysen, Meinungen, Stellungnahmen, 

Porträts: Januar 2016 bis März 2017“, 2017, https://lmdr.de/wp-

content/uploads/2020/02/Brosch_VadW1617.pdf (staženo 17. března 2021). 
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a média mlčí“.194 Média vydávala články, které informovaly o znásilnění Lisy migranty, a 

zvláště na sociálních sítích se zpráva šířila velkou rychlostí. Již 14. ledna se policie poprvé 

vyjádřila k případu a sdělila, že podle vyšetřovatelů k únosu a znásilnění nedošlo. Přesto 

byla tentýž večer napadena osobami údajně hovořícími rusky ubytovna pro migranty 

v blízkosti školy, kterou Lisa navštěvovala.195 Případu se ujaly i extrémní pravicové 

skupiny. Dne 16. ledna proběhla spontánní demonstrace Národnědemokratické strany 

Německa196 (NPD).197 Další den 17. ledna vystoupila údajná sestřenice Lisy na další 

demonstraci NPD proti „odcizení“, kde uvedla, že Lisu znovu vyslýchali policisté na 

zemském kriminálním úřadu bez vědomí rodičů a že se policie snaží případ ututlat.198  Lisa  

tam skutečně znovu podávala výpověď a opravdu ji změnila. Její rodiče se tak domnívali, 

že policie na dívku vyvíjela nátlak, aby svou výpověď změnila. Později se ukázalo, že 

k nedorozumění došlo i z důvodu nedostatečné jazykové výbavy rodičů. Ve stejný den 17. 

ledna bylo na serveru Youtube zveřejněno video s reportáží největší ruské státní televize 

První kanál (Perwyj Kanal) z hlavní zpravodajské relace předešlého dne, kde dívčina teta 

mluví o znásilnění migranty a údajném zatajování případu policií.199 V reportáži se 

objevují i záběry z demonstrace, autoři ovšem zatajují, že se jedná o demonstraci NPD.200 

Jeden z respondentů ve videu mluví o údajných neustálých znásilněních a v reportáži dále 

prohlásil: „Pokud to tak je, budeme na násilí reagovat násilím, jinak to nejde.“201 Po 

prostřihu se v reportáži objevuje nahrávka, která má zobrazovat „nového Němce“, muže 

tmavé pleti, který se chlubí tím, že s dalšími pěti muži znásilnil nespecifikovanou dívku. 

Jedná se ale o nahrávku, která na internetu kolovala již v září roku 2009 a nemá 

s „případem Lisa“ nic společného.202 Příspěvek Prvního kanálu vykazuje mnoho 

nepřesností a v některých záběrech se objevují i švédští, nebo finští policisté.203  Stejná 

 
194 Christine Kensche, „Der Fall zeigt, Lisa ist ein Missbrauchsopfer“, Welt, 20. června 2017, 

https://www.welt.de/vermischtes/article165740965/Der-Fall-zeigt-Lisa-ist-ein-Missbrauchsopfer.html 

(staženo 15. března 2021). 
195 „Der fall Lisa (13): Mann (23) wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt“, B.Z. Berlin, 28. února 2017, 

https://www.bz-berlin.de/berlin/marzahn-hellersdorf/der-fall-lisa-13-mann-23-wegen-sexuellen-missbrauchs-

angeklagt (staženo 15. března 2021). 
196 Něm. Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Jedná se o extrémní pravicovou stranu. 
197 Markus Wehner, „Unser Mädchen Lisa“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. ledna 2016, 

https://www.faz.net/aktuell/politik/russlands-informationskrieg-hat-angela-merkel-als-ziel-

14043618.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 (staženo 17. března 2021). 
198 „Der Fall Lisa: Wie Fake News unsere „Filterblase“ beeinflussen“, WDR, 4. července 2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=UI8Gd15QQd8 (staženo 15. března 2021). 
199 „Der Fall Lisa: Wie Fake News unsere „Filterblase“ beeinflussen“, WDR. 
200 Wehner, „Unser Mädchen Lisa“. 
201 „Der Fall Lisa: Wie Fake News unsere „Filterblase“ beeinflussen“, WDR. 
202 Wehner, „Unser Mädchen Lisa“. 
203 Ibid. 
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zpráva byla reprodukována německou mutací serveru Sputnik. K případu se vyjádřily i 

všechny velké ruské televizní stanice. 

Po zvýšeném zájmu veřejnosti o případ zveřejnila dne 18. ledna berlínská policie na 

síti Facebook a na svých internetových stránkách prohlášení k případu204. Mimo jiné 

napsala: „Faktem je – dle šetření našeho zemského kriminálního úřadu nedošlo k žádnému 

únosu, ani znásilnění.“205 Tentýž den večer se sešlo několik desítek lidí k demonstraci proti 

zatajování případu policií a ohlásili velkou demonstraci na 24. ledna. Téměř výhradně se 

jednalo o ruské Němce.206 V neděli 24. ledna se sešly k demonstraci stovky lidí před 

sídlem úřadu spolkové kancléřky v Berlíně. V davu se objevovaly transparenty s nápisy 

„Naše děti jsou v nebezpečí“, „Zastavte násilí migrantů“, nebo „My nemlčíme“.207 

K protestům došlo ve vícero německých městech. Vedle ruských Němců se demonstrací 

účastnili i pravicoví extrémisté. V Berlíně dle deníku Der Spiegel protesty organizovalo 

dosud málo známé krajně pravicové sdružení Mezinárodní konvent ruských Němců 

(Internationaler Konvent der Russlanddeutschen). V některých jiných městech za protesty 

stála NPD.208 Tradiční spolek Krajské sdružení ruských Němců (Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland)209 se ale od protestů distancoval s obavou, že protesty ve spojení 

s pravicovými radikály budou mít negativní dopad na všechny ruské Němce.210 

Dne 26. ledna vystoupil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na výroční tiskové 

konferenci před světovým tiskem, kde se mimo jiné vyjádřil i k „případu Lisa“. Lavrov 

prohlásil, že doufá, že problémy s migranty nevedou ke zkreslování reality z důvodů 

politické korektnosti a vnitropolitických tlaků a pokračoval: „Velmi doufám, že se 

nebudou opakovat případy, jako ten s naší dívkou, jejíž zmizení bylo z nějakého důvodu 

velmi dlouho utajováno.“ Ruský ministr zahraničí navíc nad případem dále polemizoval: 

„Je naprosto jasné, že dívka dobrovolně nezmizela na 30 hodin“.211 Případ komentovalo i 

 
204 Polizei Berlin, „Verschwundenes Mädchen wurde nicht entführt“, Berlin.de, 18. ledna 2016, 

https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.434674.php (staženo 17. března 2021). 
205 „Der Fall Lisa: Wie Fake News unsere „Filterblase“ beeinflussen“, WDR. 
206 „Fall Elena* (13): Hunderte protestierten gegen angebliche Vertuschung“, B.Z. Berlin, 18. ledna 2016, 

https://www.bz-berlin.de/berlin/marzahn-hellersdorf/fall-elena-13-hunderte-protestierten-gegen-angebliche-

vertuschung (staženo 15. března 2021). 
207 Kensche, „Der Fall zeigt, Lisa ist ein Missbrauchsopfer“. 
208 Bidder, „Russisches Manöver“. 
209 Zájmový spolek ruských Němců. Založen byl roku 1950 se sídlem ve Stuttgartu. 
210 Bidder, „Russisches Manöver“. 
211 Sabine Beikler a Elke Windisch, „Russlands Außenminister wirft Berliner Polizei „Vertuschung“ vor“, 

Der Tagesspiegel, 26. ledna 2016, https://www.tagesspiegel.de/berlin/lawrow-ueber-angeblich-entfuehrtes-

maedchen-russlands-aussenminister-wirft-berliner-polizei-vertuschung-vor/12880582.html (staženo 15. 

března 2021). 
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ruské velvyslanectví v Londýně na svém účtu na platformě Twitter: „Německá vláda 

rozprostřela svou zemi jako koberec pod nohama migrantů. Nyní se snaží zamést jejich 

zločiny pod tento koberec.“212 Druhý den na vyjádření Lavrova reagoval tehdejší ministr 

zahraničí Frank-Walter Steinmeier (SPD) a tvrdě jej kritizoval. Tentýž den se odehrála i 

tisková konference spolkové vlády, kterou podrobněji představuji v další části kapitoly. 

Dne 29. ledna se k případu vyjádřilo státní zastupitelství a přišlo s konečným vysvětlením. 

Státní zastupitelství oznámilo, že si dívka celý příběh vymyslela, protože se bála svých 

rodičů, kteří měli být informováni o jejích problémech ve škole. Noc z 11. na 12. ledna 

strávila u svého 19letého známého. Neexistují však žádné důkazy o sexuálním trestném 

činu. Za tímto účelem bylo provedeno i medicínské vyšetření.213 Oznámením státního 

zastupitelství bylo policejní vyšetřování ukončeno. Od prvních zpráv o zmizení díky po 

ukončení vyšetřování uběhlo 18 dní. 

Během vyšetřování „případu Lisa“ narazila policie v dívčině mobilním telefonu na 

zprávy od dvou mužů, kteří měli mít sexuální kontakt s Lisou v roce 2015. Bylo proti nim 

vedeno vyšetřování z důvodu podezření na sexuální zneužívání a jeden z nich byl později 

odsouzen. Jde ale o případ, který se udál před vymyšleným zneužitím z 11. ledna 2016 a s 

„případem Lisa“ nijak nesouvisí.214 Na začátku roku 2017 se po vznesení obžaloby proti 

jednomu z mužů znovu objevily v médiích zprávy, které zavádějícím způsobem spojovaly 

tento případ s „případem Lisa“. Například zpráva RT Deutsch z 28. února 2017 s titulkem 

„Případ Lisa: Státní zastupitelství přece jen vznáší obvinění ze závažného sexuálního 

zneužívání“, obsahovala i nepřesné a nepravdivé informace.215 Titulky spojující tyto dva 

nesouvisející případy se ale objevovaly i v německých médiích. 

Dle odborníka na ruskou zahraniční a bezpečnostní politiku Stefana Meistera lze u 

„případu Lisa“ poprvé zpozorovat důkazy o různých elementech ruského vlivu, které 

„pracovaly koordinovaně“.216 Meister identifikoval tento proces v šesti krocích: (1.) 

 
212 „Lawrow will Steinmeier anrufen“, N-tv, 29. ledna 2016, https://www.n-tv.de/politik/Lawrow-will-

Steinmeier-anrufen-article16888251.html (staženo 17. března 2021). 
213 „Staatsanwalt zum Fall Lisa aus Marzahn: 13-Jährige flog aus Angst vor den Eltern“, Berliner Zeitung. 
214 Verena Mayer, „Fall Lisa endet mit Bewährung“, Süddeutsche Zeitung, 20. června 2017, 

https://www.sueddeutsche.de/panorama/urteil-in-berlin-fall-lisa-endet-mit-bewaehrung-1.3553054 (staženo 

15. března 2021). 
215 „Irreführende Headlines im Fall Lisa“, NDR, 1. března 2017, 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Irrefuehrende-Headlines-im-Fall-Lisa,zapp10422.html 

(staženo 17. března 2021). 
216 Stefan Meister, „The “Lisa case”: Germany as a target of Russian disinformation”, NATO Review, 25. 

července 2016, https://www.nato.int/docu/review/articles/2016/07/25/the-lisa-case-germany-as-a-target-of-

russian-disinformation/index.html (staženo 15. března 2021). 
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Novinář televizní stanice „Perwyj Kanal“ zachytil případ rusko-německé dívky a dostal jej 

do hlavních zpráv v Rusku; (2.) o případu informovala ruská zahraniční média jako RT, 

Sputnik a RT Deutsch; (3.) sociální média i pravicové skupiny šířily informace na 

internetu; (4.) byly organizovány demonstrace prostřednictvím sítě Facebook za účasti 

ruských Němců i neonacistických skupin; (5.) ruská zahraniční média v Německu 

informovala o těchto demonstracích, což případ přeneslo k německým mainstreamovým 

médiím; (6.) nakonec na nejvyšší politické úrovni ruský ministr zahraničí Lavrov učinil 

dvě veřejná prohlášení o obavách z neschopnosti německé policie a právního systému brát 

tyto případy vážně kvůli politické korektnosti.217 

4.2. Bezpečnostní a politické reakce 

 

„Případ Lisa“ ukázal, jak efektivně mohou ruská média podporovat agendu 

pravicových extremistických skupin a ve velmi krátkém čase pomoci mobilizovat značnou 

část společnosti v podobě ruských Němců. Na události související s „případem Lisa“, které 

zasáhly do vnitřní bezpečnosti Německa, reagovali političtí představitelé a představitelé 

bezpečnostních složek. V následujících podkapitolách jsou představeny reakce různých 

politických a bezpečnostních aktérů. 

4.2.1. Diplomacie 

 

Na diplomatickém poli se ještě před uzavřením případu státním zastupitelstvím 

rozpoutala slovní přestřelka mezi ruským ministrem Lavrovem a německým ministrem 

Steinmeierem. Po vystoupení Lavrova na výroční tiskové konferenci 26. ledna, kde 

naznačoval, že německé úřady zatajují informace k případu a dívku Lisu F. označoval za 

„naši dívku“, reagoval dne 27. ledna na jeho slova ministr Steinmeier. Dle něj „neexistuje 

důvod ani ospravedlnění k tomu, aby byl případ 13leté dívky využíván k politické 

propagandě“ a tím ještě více rozdmýchával již tak obtížnou debatu o migraci 

v Německu.218 Úřadům v Moskvě poradil, aby se držely stavu vyšetřování případu a nikoli 

spekulativních zpráv. Upozornil také, že případ ještě nebyl vysvětlen. Ve stejný den byl 

 
217 Meister, „The “Lisa case”: Germany as a target of Russian disinformation”. 
218 „Fall Lisa aus Berlin-Marzahn: Steinmeier kritisiert Moskauer Spekulationen über 13-Jährige“, Berliner 

Zeitung, 27. ledna 2016, https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/fall-lisa-aus-berlin-marzahn-

steinmeier-kritisiert-moskauer-spekulationen-ueber-13-jaehrige-li.8629 (staženo 15. března 2021). 
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„případ Lisa“ také předmětem rozhovoru mezi zástupcem ministerstva zahraničí a ruským 

velvyslancem. O této schůzce žádné bližší informace neexistují. 

Ministr Lavrov reagoval na Steinmeierova slova 28. ledna při návštěvě hlavního 

města Turkmenistánu Ašchabadu. Zde se vyjádřil pro agenturu Interfax: „Nezasahujeme 

do vnitřních záležitostí jiných států.“219 Podle něj šlo v „případu Lisa“ o lidská práva a dále 

pokračoval: „Naši němečtí přátelé komentují, mnohem častěji než my, různé aspekty 

společenského života v Rusku, nejen v oblasti lidských práv, ale i v jiných oblastech.“ 

Podle Lavrova chyběla na německé straně transparentnost, neboť dle „všech pravidel 

civilizovaného světa“ mělo být Rusko včas informováno. První informace tak Rusko 

nezískalo od německých úřadů, ale dle Lavrova od „rusky hovořící obce“ v Německu a 

dodal: „Právě proto tato situace nastala. […] Jelikož se jedná o občanku Ruské federace, 

nemůžeme jednoduše čekat na ukončení vyšetřování.“220 Lavrov několikrát zdůraznil ruský 

původ Lisy a řekl, že čím dříve bude Rusko informováno o „tak závažných situacích“ 

svých občanů, tím lépe pro bilaterální vztahy.221 

Pro agenturu Interfax se vyjádřila i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija 

Zacharovová, která hlavní vinu za konflikt mezi Moskvou a Berlínem přisuzovala 

německým úřadům: „To vše se stalo na pozadí masivního utajování, které se stalo mnoha 

spolkovým občankám v různých německých městech.“ Rusko dle ní „reagovalo na 

nedostatečnou transparentní pozici a pokusy zakrýt vše a předstírat, že se nic nestalo,“ což 

neznamenalo vměšování se do vnitřních záležitostí. Dle mluvčí posléze probíhal „lov na 

ruské novináře, kteří v rámci svobody projevu o případu informovali“.222 Dne 29. ledna si 

dle informací deníku Bild oba ministři zahraničí o napjaté situaci v „případu Lisa“ 

telefonovali. V telefonním hovoru se dohodli, že nechají téma na pokoji. Lavrov také 

oznámil, že se nebude touto otázkou dále zabývat.223 Nutno dodat, že ve stejný den 

oznámilo státní zastupitelství výsledky vyšetřování. K žádné další reakci Německa, 

 
219 „Fall Fall Lisa aus Berlin-Marzahn: Russischer Außenminister Lawrow kontert Steinmeier“, Berliner 

Zeitung, 28. ledna 2016, https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/fall-lisa-aus-berlin-marzahn-

russischer-aussenminister-lawrow-kontert-steinmeier-li.41745 (stařeno 15. března 2021). 
220 „Fall Fall Lisa aus Berlin-Marzahn: Russischer Außenminister Lawrow kontert Steinmeier“, Berliner 

Zeitung. 
221 Ibid., 
222 „Fall Lisa: So lief Steinmeiers Telefonat mit dem Kreml“, Bild, 29. ledna 2016, 

https://www.bild.de/politik/inland/wladimir-putin/kreml-will-mit-steinmeier-telefonieren-44354520.bild.html 

(staženo 15. března 2021). 
223 „Fall Lisa: So lief Steinmeiers Telefonat mit dem Kreml“, Bild. 
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například v podobě vypovězení ruských diplomatů, nebo žádosti o solidaritu spojenců ale 

nedošlo. 

4.2.2. Spolková vláda 

 

Během tiskové konference vlády dne 27. ledna 2016 se k tématu „případu Lisa“ 

vyjadřoval mluvčí ministerstva zahraničí Martin Schäfer a mluvčí spolkové vlády Steffen 

Seibert. Na otázku, jak hodnotí ministerstvo zahraničí vyjádření ministra Lavrova k 

„případu Lisa“, odpověděl Schäfer, že ministerstvo těší velké nasazení ruské vlády 

za objasnění, objektivitu a transparentnost trestního soudnictví a dodal: „Doufáme, že se 

tento zájem netýká pouze zmíněného případu […], ale také všech ostatních případů, a to i 

kdekoli jinde. Dále pokračoval: „Mohu za Zahraniční úřad dodat, že máme plnou důvěru 

v práci berlínské justice a berlínské policie a […] o něco menší důvěru v objektivitu, 

transparentnost a skutečnou ochotu k vyjasnění případu některých vašich kolegů, kteří se 

v posledních několika dnech zabývali tímto tématem v ruských médiích.“ 224 Za spolkovou 

vládu se vyjádřil Seibert: „O samotném případu nemohu a nebudu nic říkat. V Německu to 

není záležitost spolkové vlády. Je to záležitostí státního zastupitelství, které se již 

vyjádřilo.“ Dle něj neexistuje absolutně žádný důvod, ba „je dokonce zakázáno tento 

proces politicky instrumentalizovat“.225 Na otázku, zda bude mít vměšování se do vnitřních 

záležitostí Německa nějaké zahraničně-politické důsledky Schäfer odpověděl: „Především 

se domnívám, že to nebude mít přílišné důsledky“ a vzápětí uvítal slova Lavrova z výroční 

konference o překonání krize na Ukrajině, hledání politického řešení pro Sýrii, spolupráci 

s mezinárodním společenstvím a dalších záležitostech k bilaterálním vztahům Berlína 

s Moskvou.226 Na otázku ohledně možné ruské mediální kampaně odpovídal opět Schäfer: 

„[…] v posledních letech je skutečně možné pozorovat, a já mluvím výslovně nezávisle na 

tomto případu, o kterém nyní hovoříme, že ruská média jsou, abych to tak řekl, velmi 

aktivně zapojena do zpravodajství za ruskými hranicemi.“227 Svůj výstup k tomuto tématu 

zakončil slovy: „[…] z dlouhodobého hlediska vždy platí, lež má krátké nohy.“228 

 
224 „Bundesregierung für Desinteressierte: BPK vom 27. Januar 2016“, Jung & naiv, přepis tiskové 

konference vlády, 27. ledna 2016, https://www.jungundnaiv.de/2016/01/27/bundesregierung-fuer-

desinteressierte-bpk-vom-27-januar-2016/ (staženo 15. března 2021). 
225 „Bundesregierung für Desinteressierte: BPK vom 27. Januar 2016“, Jung & naiv. 
226 Ibid. 
227 Ibid. 
228 Ibid. 
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Německá vláda také neprodleně doporučila Spolkové zpravodajské službě (BND) 

v koordinaci s ministerstvem zahraničí zjistit, zda Rusko zasahuje do německé politiky, 

zda šíří nepravdivé informace, provádí špionáž státních tajemství, nebo se pokouší ovlivnit 

volby.229 Náměstkyně pro informační bezpečnost na Spolkovém ministerstvu vnitra Emily 

Haberová použila „případ Lisa“ jako příklad „cílené dezinformace“ ve své řeči s názvem 

„V zájmu ochrany informací musí stát a hospodářství úzce spolupracovat“ během 10. 

bezpečnostního zasedání BfV a Aliance pro bezpečnost v hospodářství (ASW).230 

Zamyslela se také nad schopností státu reagovat: „Objasnění ale nestačí. Objasnění může 

probíhat jen reaktivně, dezinformace jsou vždy o krok napřed, to je takříkajíc strukturální 

nevýhodou právního státu“.231 

4.2.3. Policie a zpravodajské služby 

 

Policie se v „případu Lisa“ stala nejdůležitějším aktérem reagujícím na 

bezpečnostní hrozbu. Ihned po oznámení případu se rozběhlo vyšetřování a již po třech 

dnech přineslo částečné výsledky, které byly později potvrzeny státním zastupitelstvím.  

Podle slov mluvčího berlínské policie Stefana Redlicha se policii „ulevilo, že státní 

zastupitelství dokázalo oznámit výsledek“. Dle jeho slov nevěřil, že by mohly být kritika a 

tlak ze zahraničí tak velké a doufal, že většina lidí oficiálnímu vysvětlení uvěří, neboť je 

podloženo fakty a důkazy.232 Policie byla kvůli svému veřejnému vystupování kritizována. 

K tomu Redlich řekl: „V tomto případě jsme nemohli komunikovat prakticky všechno, co 

jsme věděli, protože by to masivně porušilo osobní práva dítěte. Mohli jsme jen říct, co 

[případ] není: žádné znásilnění, žádný únos, a to otevřelo velký prostor pro interpretaci.“233 

Možnosti policie v komunikaci průběhu vyšetřování byly tedy velmi omezené ochranou 

osobních údajů, navíc v případě nezletilého dítěte, kdy je vyžadována ještě větší 

obezřetnost. 

 
229 Meister, „The “Lisa case”: Germany as a target of Russian disinformation”. 
230 Emily Haber, „Zum Schutz von Informationen müssen Staat und Wirtschaft eng und arbeitsteilig 

zusammenarbeiten“, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 9. června 2016, 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/reden/DE/2016/06/rede-haber-jahrestag-wirtschaftsschutz.html 

(staženo 18. března 2021). 
231 Haber, „Zum Schutz von Informationen müssen Staat und Wirtschaft eng und arbeitsteilig 

zusammenarbeiten“. 
232 „Staatsanwalt: Angeblich vergewaltigtes Mädchen verbrachte Nacht bei Freund“, Süddeutsche Zeitung, 

29. ledna 2016, https://www.sueddeutsche.de/politik/berlin-marzahn-staatsanwalt-angeblich-vergewaltigtes-

maedchen-verbrachte-nacht-bei-freund-1.2840429 (staženo 15. března 2019). 
233 „Staatsanwalt: Angeblich vergewaltigtes Mädchen verbrachte Nacht bei Freund“, Süddeutsche Zeitung. 
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Na konci ledna roku 2016 spustilo berlínské státní zastupitelství vyšetřování 

ruského novináře Ivana Blagoye, který byl autorem reportáže ruské stanice První kanál 

z 16. ledna, která měla masivní vliv na rozšíření falešných zpráv. Blagoy se svým 

jednáním měl dopustit trestného činu „štvaní lidu“. Sám se v rozhovoru vyjádřil pro stanici 

RT Deutsch, kde především kritizoval německá média za politizaci jeho příběhu o rusko-

německé rodině.234 Své jednání hájil jako práci novináře, který se pouze snažil zjistit 

pravdu. Později bylo vyšetřování zastaveno pro nedostatek důkazů. 

Zpravodajské služby BfV a BND zaznamenaly zvýšenou ruskou aktivitu již od 

počátku ukrajinské krize, což ostatně zmiňuje státní tajemník Günter Krings ve své 

odpovědi z 24. února 2016 na otázku poslance Heikeho Hänsela (Die Linke) ohledně 

ruského mediálního vlivu v Německu. Krings řekl, že BND a BfV „sledují značný nárůst 

aktivit ruských orgánů s ohledem na ovlivňování, respektive dezinformace různých 

cílových skupin v Německu prostřednictvím proruské propagandy“. Dále pokračoval: 

„Toto nám potvrdila ruská prohlášení v „případu Lisa“.“235 V listopadu roku 2016 mluvil o 

ruských aktivitách a kybernetických útocích prezident Spolkové zpravodajské služby 

Bruno Kahl a varoval před nimi: “Existují zjištění, že dochází ke kybernetickým útokům, 

které nemají žádný jiný účel než vytvářet politickou nejistotu.“ K cíleným kampaním 

dodal: „Je tu vykonáván jistý druh tlaku na veřejný diskurz a na demokracii, který je 

nepřijatelný.“236 Podobně se vyjádřil i ředitel Spolkového úřadu pro ochranu ústavy Hans-

Georg Maaßen podle kterého jsou ruští občané, kteří v Německu žijí, „podněcováni proti 

německému státu“.237 Zpravodajské služby jinak svou činnost nekomentují a výsledky 

jejich práce je možné dohledat pouze ve výroční zprávě. Spolkový úřad pro ochranu ústavy 

se ve své výroční zprávě Verfassungsschutzbericht 2016 v oddílu III. věnuje 

zpravodajským službám Ruské federace v Německu a konstatuje, že „zpravodajské služby 

jsou důležitým nástrojem k udržení moci ruského státního vedení. Mají rozsáhlé pravomoci 

 
234 „Staatsanwaltschaft ermittelt gegen russischen Journalisten“, RBB, 8. února 2016, 

https://web.archive.org/web/20160209092127/https://www.rbb-

online.de/panorama/beitrag/2016/02/ermittlungsverfahren-russischer-journalist-bericht-13-jaehriges-

maedchen-berlin-marzahn.html (staženo 18. března 2021). 
235 Deutscher Bundestag, „Stenografischer Bericht 157. Sitzung“, Plenarprotokoll 18/157, 59-60, 24. února 

2016 (staženo 18. března 2021). 
236 Heribert Prantl a Ronen Steinke, „BND-Präsident warnt vor Cyberangriffen aus Russland“, Süddeutsche 

Zeitung, 29. listopadu 2016, https://www.sueddeutsche.de/politik/bundestagswahl-bnd-praesident-warnt-vor-

cyberangriffen-aus-russland-1.3270995 (staženo 17. března 2021). 
237 Georg Mascolo a Nicolas Richter, „Geheimdienste warnen vor Russland“, Süddeutsche Zeitung, 11. 

prosince 2016, https://www.sueddeutsche.de/politik/desinformation-geheimdienste-warnen-vor-russland-

1.3289771 (staženo 18. března 2021). 
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a poskytují informace, na jejichž základě rozhoduje ruská vláda“.238 Kromě prostého 

shromažďování informací se ruské služby stále více snaží ovlivňovat osoby s rozhodovací 

pravomocí a veřejné mínění v Německu.239 Úřad zaznamenal od roku 2014 zvýšený výskyt 

propagandy namířené proti německé vládě a dezinformačních aktivit paralelně 

s narůstajícími problémy ruské zahraniční politiky (ukrajinská krize, syrská válka) a 

se  zhoršující se ekonomickou situací v Rusku.240 Ve zprávě BfV identifikuje i prostředky 

ruských aktivit: „Důležitými nástroji pro šíření propagandy a dezinformací jsou sociální 

sítě, služby Twitter, státem sponzorované a soukromé instituty a ruská státní média. 

Televizní, rozhlasové a internetové stanice jsou cíleně používány celosvětově pro 

propagandistické a dezinformační kampaně.“241 Jako příklad ruské dezinformace se ve 

zprávě uvádí právě „případ Lisa“ a dívčino údajné zneužití migranty. Nepravdivé a 

senzační zpravodajství ruských médií v „případu Lisa“ dává úřad do přímé souvislosti 

s celonárodními protesty, kterých se celkem zúčastnilo více než 12 000 osob. Dle úřadu 

bylo cílem této dezinformační kampaně „rozdělit německé obyvatelstvo, podkopat důvěru 

ve zpravodajství německých médií a integritu německých úřadů a rozdmýchat debatu o 

uprchlících“.242 Více informací z průběhu vyšetřování zpravodajských služeb nelze získat. 

Spolkový úřadu pro ochranu ústavy ale „případ Lisa“ označil za příklad dezinformační 

kampaně a spojil jej právě s Ruskem. 

4.2.4. Politici a politické strany ve Spolkovém sněmu 

 

Norbert Röttgen, poslanec za CDU a předseda zahraničního výboru Spolkového 

sněmu si v reakci na případ stěžoval, že „manipulace a nepravdy jsou běžné metody 

propagandy používané ruským vedením“. Případ dle něj ukazuje, „že domácí otázky 

ohledně moci se v Rusku zdají být důležitější než vztahy s jinými státy“.243 K případu se 

vyjádřil i bývalý předseda zahraničního výboru Ruprecht Polenz (CDU). Dle něj je „případ 

Lisa“ příkladem propagandy a z příkazu Kremlu měly zprávy poškodit obraz EU a 

 
238 Bundesministerium des Innern. Verfassungsschutzbericht 2016 (Berlin: Bundesministerium des Innern, 

2017), 266, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicherheit/vsb-

2016.html (staženo 16. března 2021). 
239 Bundesministerium des Innern. Verfassungsschutzbericht 2016, 267. 
240 Ibid., 267. 
241 Ibid., 268. 
242 Ibid., 268. 
243 Damien McGuinness, „Russia steps into Berlin ‘rape’storm claiming German cover-up”, BBC, 27. ledna 

2016, https://www.bbc.com/news/blogs-eu-35413134 (staženo 17. března 2021). 
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Německa.244 I další významný politik CDU a předseda zahraničního výboru Evropského 

parlamentu Elmar Brok vidí za demonstracemi Moskvu: „Nejsou za tím žádná individuální 

rozhodnutí jednotlivců, ale celostátní koncept. Jedná se o plánovanou a systematickou 

propagandu Ruska“.245 

Mluvčí zahraničněpolitické agendy frakce SPD, Niels Annen, označil Lavrovovu 

volbu slov a obvinění z utajování za „zcela nepřijatelné“. Kromě toho podle něj neexistuje 

žádná kompetence či důvod k tomu, aby se ruská vláda do případu vměšovala.246 

Stanovisko sociální demokracie zastupoval také tehdejší ministr zahraničí Frank-Walter 

Steinmeier, který vedl diplomacii a k případu a ruským aktivitám se vyjádřil velmi 

kriticky. 

Poslanec Spolkového sněmu a zástupce strany Die Linke v zahraničním výboru 

Spolkového sněmu Stefan Liebich odsoudil tendence zahraničních vlád starat se o blaho 

krajanů v zahraničí: „Jak berlínská policie, tak i státní zastupitelství vyšetřovaly obvinění 

ze znásilnění a nenalezly žádné relevantní důkazy. Je zřejmé, že jde o konspirační teorie, 

které hrají do karet AfD, NPD a Pegidě.247 Liebich si nemyslí, že je to dobré znamení, 

když Lavrov o dívce Lise F. mluvil jako o „naší dívce Lise“.248 

Postoj strany Bündnis 90/Die Grünen k „případu Lisa“ lze vypozorovat například 

z řeči poslankyně Katrin Göring-Eckard, která se ve Spolkovém sněmu vyjádřila k ruským 

akcím velmi ostře: „Pokud chcete vědět, co je to neprávní stát, měli byste mluvit s opozicí 

v Rusku, lépe řečeno s těmi, kteří jsou stále na živu. Nebo se podívejte, co se děje: založení 

Russia Today Deutsch, cílené podněcování ruských Němců, financování trollích farem pro 

sociální média […].“249 Dle online databáze archivu Spolkového sněmu se žádní další 

politici k „případu Lisa“ nevyjadřovali. Z výše popsaných vyjádření politiků CDU, SPD, 

Die Linke a Bündnis 90/Die Grünen lze vyvodit, že i politici a politické strany, které jsou 

běžně více nakloněné spolupráci s Ruskem a hodnotí jeho politiku mírněji, přistoupili 

k ostřejším výrazům a kritickým slovům. Napříč politickým spektrem panovala shoda na 

 
244 „Westfalen-Blatt: Fall Lisa: Demonstrationen von Moskau gesteuert“, Presseportal, 1. února 2016, 

https://www.presseportal.de/pm/66306/3240487 (staženo 18. března 2021). 
245 „Westfalen-Blatt: Fall Lisa: Demonstrationen von Moskau gesteuert“, Presseportal. 
246 „Lawrow facht Streit weiter an“, Tagesschau, 28. ledna 2016, 

https://www.tagesschau.de/ausland/russland-vorwuerfe-bundesregierung-103.html (staženo 18. března 2016). 
247 „Fall Lisa: Steinmeier kritisiert Spekulationen aus Moskau“, Frankfurter Neue Presse. 
248 „Lawrow facht Streit weiter an“, Tagesschau. 
249 Deutscher Bundestag, „Stenografischer Bericht 154. Sitzung“, Plenarprotokoll 18/154, 39, 17. února 2016 

(staženo 18. března 2021). 
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nepřijatelnosti ruského vměšování do vnitřních záležitostí Německa a nepřípustnosti slov 

ruského ministra zahraničí Lavrova. Žádné společné prohlášení politických stran, či 

usnesení Spolkového sněmu ale přijato nebylo. 

4.3. Analýza dat 

 

U případů kybernetických či informačních útoků je velmi složité přesně určit 

pachatele a prokázat jeho vinu. Můžeme se o to ale pokusit na základě indicií a dostupných 

dat. V této části jsou analyzována sesbíraná data a dochází k interpretaci jejich významu 

pro zkoumaný případ. „Případ Lisa“ se odehrál v období vrcholící migrační krize, kdy 

téma uprchlíků a migrace vzbuzovalo velké emoce. Postoj významné menšiny ruských 

Němců k uprchlické krizi se shodoval s postojem pravicových extremistických stran a 

hnutí, které příležitosti využily k propagaci své politiky. Pro všechna média byla tato 

událost atraktivní, avšak zvláštní roli v ní sehrála média ruská. Jejich tendenční 

informování se shodovalo s kurzem, který byl nastolen po vypuknutím ukrajinské krize. I 

když se velmi rychle ukázalo, že si dívka celý příběh vymyslela, převzal narativ ruských 

médií i ruský ministr zahraničí Lavrov. Z postupu ruské strany vyplývá, že neměla velký 

zájem na deeskalaci případu, který měl od začátku potenciál poškodit vzájemné vztahy. 

V postupu ruské strany lze vypozorovat koordinaci různých nástrojů vlivu. 

Původcem prvotní informace byl novinář ruské polostátní a nejsledovanější stanice Perwyj 

Kanal, který zachytil případ rusko-německé dívky. Díky tomu se případ dostal i k ruským 

zahraničním médiím působícím v Německu, předně k RT Deutsch a Sputnik. Sociální 

média a pravicové skupiny posléze informace šířily na internetu. Prostřednictvím internetu 

byly organizovány i demonstrace, kterých se účastnili ruští Němci i extrémní pravicová 

uskupení. O demonstracích informovala ruská zahraniční média, což přitáhlo pozornost 

německých mainstreamových médií s celonárodním dosahem. Nakonec se případ dostal i 

na nejvyšší politickou úroveň, když ruský ministr zahraničí Lavrov učinil veřejná 

prohlášení o obavách z neschopnosti německé policie a právního systému brát tyto případy 

vážně kvůli politické korektnosti. Svým výstupem vnesl do případu pouze další 

pochybnosti. Zároveň se obviněním ruského ministra zahraničí stal „případ Lisa“ 

politickou záležitostí. Dle Marka Galeottiho v Rusku „jasně existuje snaha o koordinaci 

určitých operací napříč platformami. To se často děje po iniciativě individuálních agentů a 
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aktérů“.250 Ve svém hodnocení „případu Lisa“ Galeotti popisuje, že Kreml „jednoduše 

reagoval a snažil se zneužít něco, co začalo nezávisle.“251 To se v mnoha ohledech Kremlu 

vymstilo, neboť dívka vše odvolala a německá politická elita byla očividně pobouřena 

tímto vměšováním do německých záležitostí. 

Spolková vláda naopak reagovala na aktivity v rámci „případu Lisa“ velmi věcně a 

nechtěla zasahovat do probíhajícího vyšetřování, které vedla policie. Na případu 

spolupracovala policie se zpravodajskými službami, jejichž výstupy jsou dostupné jen 

v omezené míře. Postoj vlády se odráží ve vyjádřeních, které poskytli mluvčí ministerstva 

zahraničí i spolkové vlády. Ti několikrát zdůraznili nezávislost exekutivních orgánů a 

důvěru vlády v ně. Němečtí aktéři se drželi ústavních principů a bezpečnostních postupů. 

Vláda nechtěla, aby tento případ ještě více poškodil vztahy mezi Moskvou a Berlínem a 

přistupovala k němu v kontextu vzájemných vztahů a existujícího napětí. Zajímavým 

důsledkem případu byl i tvrdý společný postoj politických stran k ruskému jednání. 

Německo však nevyužilo všech možností reakce, které se nabízely. Mohlo dojít například 

k vyhoštění ruských diplomatů, nebo ke koordinaci společného postoje spojenců. 

Jak vyplývá ze závěrů 2. a 3. kapitoly, je účelem ruské propagandy vyobrazit 

Rusům Západ jako místo plné chaosu a utvrdit je v tom, že ruská alternativa společenského 

pořádku je nadřazená té západní. Ruská státní i zahraniční média blízká Putinovi předávala 

svým divákům zprávu, že Rusko je ostrovem stability oproti skomírajícímu dekadentnímu 

Západu. Současně jde Kremlu o získání vlivu na Západě. Vytvořením protiněmecké nálady 

v sociální skupině ruských Němců a vyvolání společenského odporu proti uprchlíkům 

mohlo pomoci destabilizovat zevnitř Německo, které je klíčovým hráčem v Evropské unii. 

Ostatně podobný moment ochrany rusky hovořícího obyvatelstva cizího státu bylo možné 

pozorovat i během anexe Krymu. Ve stejném duchu se vyjádřil i Lavrov k „případu Lisa“, 

když ruské angažmá vysvětloval obavami o „naši dívku Lisu“. 

V „případu Lisa“ kladla ruská strana důraz na použití politických a 

propagandistických prostředků, za účelem rozštěpit společnost, hodnoty a charakter 

protivníka, což umožňuje vybudování vlastní sítě. Lze spatřit snahu o rozdělení společnosti 

na jednotlivé vyhraněné skupiny. Nepřítel tak výrazně zvyšuje svou šanci, že dokáže tyto 

skupiny ovládat. K tomu posloužila síť ruských Němců, která je relativně homogenní a 

 
250 Mark Galeotti, Russian Political War: Moving Beyond the Hybrid (London: Routledge, 2019), 59. 
251 Galeotti, Russian Political War: Moving Beyond the Hybrid, 60. 
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skrze informační kanály ovládané ruským státem může být manipulována. Zapojení další 

skupiny v podobě extrémních pravicových sil šlo snadno předpokládat. Případ také 

dokazuje sílící roli informačních technologií, když velká míra propojení sociálních a 

informačních sítí zapříčinila vysokou rychlost šíření falešných informací a ignoraci 

teritoriálních hranic. Díky tomu došlo k rozšíření nepravdivé informace z ruské stanice 

působící na ruském teritoriu v řádu hodin. 

Dle všech dostupných dat je „případ Lisa“ praktickou ukázkou aplikace konceptu 

hybridních hrozeb v informační dimenzi, neboť naplňuje společné znaky operacionální 

definice hybridních hrozeb z 2. kapitoly: (1.) V postupu ruských médií, ministerstva 

zahraničí a zástupců ruských Němců lze pozorovat kooperaci a koordinaci; (2.) pomocí 

různých prostředků se snažili ovlivnit legitimní postup německých bezpečnostních složek a 

vytvářet na ně tlak; (3.) v tomto případě využívali nekonvenční prostředky; (4.) nebyly 

využity klasické vojenské prostředky, ale důraz byl kladen na ty propagandistické; (5.) 

aktivity zasáhly do více sfér veřejného života i nezainteresovaných osob; (6.) Rusko akci 

veřejně podpořilo i přes formální mírový stav; (7.) případ vyvolal v určitých sociálních 

skupinách odpor proti politice vlády a společenskému pořádku, který se projevoval na 

internetu i při demonstracích, což polarizovalo společnost a sloužilo politickému cíli 

protivníka. 
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5. Adaptace německé bezpečnostní strategie 

 

Rok 2016, na jehož počátku se odehrál „případ Lisa“, byl významným mezníkem 

pro přizpůsobení německé strategie novým výzvám v podobě hybridních hrozeb. 

Ministerstvo vnitra v současnosti nabízí ve svém materiálu k hybridním hrozbám na 

internetových stránkách jednoduchou odpověď na otázku, jak s hybridními hrozbami 

bojovat: „Koncept „propojené bezpečnosti“ je odpovědí na hybridní hrozby. Cílem je řešit 

mezinárodní konflikty společně s dalšími zeměmi a institucemi, nebo zabránit, aby vůbec 

vznikaly […].“252 K vytvoření nynější strategie, která je navíc stále rozvíjena, vedla delší 

cesta. Události z roku 2014 napomohly německým politikům utvořit jasnou pozici 

Německa v otázce ruské hybridní hrozby. Tím se ale Německo dostalo do centra ruského 

zájmu v Evropské unii. Ve výroční zprávě BfV z roku 2015 sice úřad varuje před zvýšenou 

činností ruských zpravodajských služeb, ale informuje o nich pouze ve velmi obecné 

rovině.253 Ve zprávě z roku 2016 je BfV už mnohem konkrétnější. Oproti starší zprávě 

došlo k detailnějšímu pojmenování problému a uvedení příkladů konkrétních událostí, 

včetně „případu Lisa“. Skutečné projevy hybridních hrozeb v Německu, které se začaly od 

roku 2014 stále častěji objevovat, začaly být vnímány politiky i veřejností mnohem 

vážněji. Orgány zajišťující bezpečnost musely na nastalou situaci reagovat. Proto došlo 

v průběhu roku 2016 k adaptaci bezpečnostní strategie a bylo publikováno několik 

důležitých dokumentů určujících další směřování německé bezpečnostní politiky. 

V následující kapitole jsou představeny různé komponenty, které mají posílit koncept 

„propojené bezpečnosti“ v odpovědi na hybridní hrozby. Kapitola odpovídá na otázky: Do 

jaké míry ovlivnil „případ Lisa“ tvorbu německé bezpečnostní strategie? Co se v roce 2016 

v bezpečnostní strategii změnilo? 

Centrálním dokumentem německé bezpečnostní politiky je Bílá kniha. Nové vydání 

Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und der Zukunft der Bundeswehr navazuje na Bílou 

knihu z roku 2006, pracovalo se na ni dva roky a je dvanáctou svého druhu.254 V červenci 

roku 2016 byla Bílá kniha schválena spolkovou vládou a představena veřejnosti. Kromě 

nového obsahu je novinkou i proces jejího vzniku. Bílá kniha 2016 představuje ve dvou 

 
252 „Hybride Bedrohungen“, Bundesministerium der Verteidigung, https://www.bmvg.de/de/themen/sicherhei

tspolitik/hybride-bedrohungen (staženo 2. dubna 2021). 
253 Bundesministerium des Innern, Verfassungschutzbericht 2015 (Berlin: Bundesministerium des Innern, 

2016), 256, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicherheit/vsb-

2015.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (staženo 16. března 2021). 
254 Rotter, Das neue Weißbuch und die gegenwärtige sicherheitspolitische Debatte in Deutschland, 2. 
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aspektech nový přístup k tvorbě těchto dokumentů. Zaprvé strategický dokument vznikal 

na základě meziresortní spolupráce několika ministerstev, expertizy civilních aktérů a 

externích odborníků z Německa i ze zahraničí a zadruhé kombinuje bezpečnostní a 

vojenskou strategii. To je patrné již z její struktury. Dle Claudie Majorové a Christiana 

Möllinga lze první část knihy s názvem „O bezpečnostní politice“ chápat jako pokus o 

vytvoření bezpečnostní strategie. Hlavní impulsy pro bezpečnostní politiku se nachází 

v této části. Vojenské aspekty běžně tvoří hlavní části Bílých knih, ale ty jsou zde 

obsaženy až v druhé části s názvem „O budoucnosti Spolkové obrany“.255 Ústřední zájmy a 

výzvy se sice od roku 2006 výrazně nezměnily, ale je potřeba je vnímat v nové 

bezpečnostní realitě. Na významu získali mezinárodní terorismus, kybernetické útoky a 

rizika mezistátních a hybridních konfliktů.256 V této souvislosti nabývá na významu 

používání hybridních nástrojů i státními aktéry, jak dokazuje počínání Ruska ve východní 

Ukrajině. Hybridní hrozby se tak staly jednou z nejdůležitějších výzev německé 

bezpečnosti. 

Na rozdíl od předešlých Bílých knih je v té nynější hlavní oblastí bezpečnostní 

politika. Vojenské aspekty jsou zde vedlejší. Lze pozorovat, že se kvůli nástupu nových 

výzev jako jsou terorismus, migrace nebo útoky na kritickou infrastrukturu protínají 

jednotlivé oblasti při zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti. Na pozadí ukrajinské krize a 

ruského revizionistického chování vnímá Bílá kniha riziko násilných mezistátních 

konfliktů v Evropě a jejích periferiích jako zvýšené.257 Pokud bylo stanoveným cílem Bílé 

knihy 2006 „trvalé a odolné bezpečnostní partnerství s Ruskem“, představuje Rusko v Bílé 

knize 2016 „bezpečnostní výzvu pro bezpečnost v dohledné době“, která „otevřeně 

zpochybňuje evropský mírový řád“.258 Zároveň je však zdůrazňována potřeba dialogu a 

spolupráce s Ruskem. Moskva Bílou knihu označila za „zklamání“ a kritizovala její obsah, 

který zohlední při budoucí spolupráci.259 K ochraně Německa před hybridními hrozbami 

doporučuje Bílá kniha propojený přístup všech relevantních aktérů v politické, 

společenské, hospodářské, mediální a bezpečnostní oblasti.260 

 
255 Claudia Major a Christian Mölling, „Das Weißbuch 2016 und deutsche Verteidigungspolitik“, 

Bundeszentrale für politische Bildung, 16. května 2017, https://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-

verteidigungspolitik/248132/weissbuch-2016 (staženo 1. dubna 2021). 
256 Bundesregierung, Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, 28-33. 
257 Rotter, Das neue Weißbuch und die gegenwärtige sicherheitspolitische Debatte in Deutschland, 4. 
258 Ibid., 4. 
259 Ibid., 4. 
260 Bundesregierung, Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, 38. 
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Zatímco v Bílé knize 2006 byla hrozba kybernetických útoků zmíněna jen 

mimochodem, stala se ochrana kybernetického a informačního prostoru jedním z pilířů 

německé strategie, neboť kybernetické aktivity mohou vést k eskalaci konfliktů i mimo 

kybernetický prostor. Ve své schopnosti postihovat různé oblasti bez respektování hranic 

jsou hybridní hrozby podobné těm z kybernetického prostoru. Proto není divu, že se 

samotný kybernetický prostor stal preferovaným operačním prostorem pro hybridní 

aktéry.261 Na tomto základě vznikla v listopadu roku 2016 pod vedením ministerstva vnitra 

Strategie kybernetické bezpečnosti pro Německo (Cyber-Sicherheitsstrategie für 

Deutschland) zabývající se ochranou civilních i vojenských struktur. Za pomoci této 

strategie vytvořila spolková vláda meziresortní strategický rámec pro Spolkovou republiku. 

Nový strategický dokument staví na aspektech bezpečnostní politiky Bílé knihy z roku 

2016 a má být dalším základem na cestě k dosažení kybernetické bezpečnosti. Při jejím 

představení zdůraznil ministr vnitra Thomas de Maizière, že „útokům na svobodu projevu 

manipulativního charakteru“ je třeba se zabránit.262 Dokument je aktualizací Strategie 

kybernetické bezpečnosti z roku 2011, na jejíž základě byly zřízeny Kybernetická 

bezpečnostní rada a Kybernetické obrané centrum (Cyber-AZ). Dle odborníka na 

informační technologie Detlefa Bocherse je ale nová kybernetická strategie prakticky 

stejná jako ta stará: „Podporuje bezpečné, samostatné jednání občanů, staví se proti 

bezstarostné digitální kultuře, chce sblížit stát a hospodářství a dále chce užší integraci 

v evropské a mezinárodní kybernetické bezpečnostní politice.“263 To je ve svém jádru 

pravda, ale strategie nově zdůrazňuje, že kybernetická bezpečnost je celostátním úkolem, 

na němž se má podílet i Spolková obrana a že hranice mezi informační a kybernetickou 

válkou jsou splývavé. To se později projevilo ve vzniku nové organizační větve armády. 

Dokument dále rozvíjí opatření přijatá v roce 2011, zejména v oblasti zřízených 

institucí.264 V dokumentu je přisuzována významná pozice obranému centru Cyber-AZ, 

které shromažďuje všechny relevantní aktéry. Na konci roku 2019 byl status Cyber-AZ 

posílen a je tak hlavní kooperační, komunikační a koordinační platformou relevantních 

 
261 Schaurer a Ruff-Stahl, „Hybride Bedrohungen. Sicherheitspolitik in der Gauzone“. 
262 Detlef Borchers, „Cyber-Sicherheitsstrategie 2016 der Bundesregierung: Cyber-Angriffe auf freie 

Meinungsäußerung sind zu verhindern“, Heise online, 9. listopadu 2016, 

https://www.heise.de/security/meldung/Cyber-Sicherheitsstrategie-2016-der-Bundesregierung-Cyber-

Angriffe-auf-freie-Meinungsaeusserung-sind-3461789.html (staženo 2. dubna 2021). 
263 Borchers, „Cyber-Sicherheitsstrategie 2016 der Bundesregierung: Cyber-Angriffe auf freie 

Meinungsäußerung sind zu verhindern“. 
264 Bundesministerium des Innern, Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland 2016, 45. 
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orgánů různých resortů na různých úrovních.265 Posilování a koncentrace úřadů 

s policejními a zpravodajskými kompetencemi do jednoho centra je zároveň hlavním 

bodem kritiky nové strategie. Dle Svena Herpiga, odborníka na bezpečnost IT, se jedná ve 

Strategii kybernetické bezpečnosti pro Německo o směsici opatření různých úřadů bez 

prezentace opravdového strategického směřování. Pole působnosti jsou velmi obecná a 

nelze kvůli absenci jakýchkoliv indikátorů úspěchu relevantně ohodnotit výsledky 

strategie.266 Ministerstvo obrany již informovalo, že v roce 2021 má dojít k vydání další 

aktualizace Strategie kybernetické bezpečnosti. 

Od konce studené války byly instrumenty a plány civilní obrany buď redukovány, 

nebo zcela odstraněny. V srpnu roku 2016 byla ministerstvem vnitra zveřejněna Koncepce 

civilní obrany (Konzeption Zivile Verteidigung), která je základním koncepčním 

dokumentem pro koordinované plnění úkolů různých resortů v oblasti civilní obrany a 

nouzových situací v rámci spolku.267 Zabývá se i problematikou hybridních hrozeb, neboť 

se dle spolkové vlády nacházejí odpovědi na hybridní hrozby i v civilní oblasti. V této 

oblasti jsou dostupná i preventivní politická opatření, ke kterým patří například menšinová, 

vzdělávací a hospodářská politika. Zmíněná opatření mají za cíl zabránit nespokojenosti 

občanů a tím udržet jejich náchylnost k propagandě na nízké úrovni.268 Za vnitřní 

bezpečnost jsou ale stále zodpovědné zejména spolkové země. Z toho důvodu je 

vypořádání se s hybridními hrozbami dle Koncepce civilní obrany nadále problematické: 

„Jednou ze zvláštních výzev hybridních hrozeb pro národní civilní obranu je pozdní 

rozpoznání a přiřazení odpovídajících opatření státním aktérům. Dokud není formálně 

stanoven případ napětí, obrany nebo spolkový případ, zůstává odpovědnost za odvrácení 

nebezpečí a řešení situace ve spolkových zemích. V tomto mezidobí je spolek omezen 

podporou spolkových zemí a různé právní nástroje se stávají nepoužitelnými. To může vést 

k situacím, kdy k jejich překonání dosahují dostupné právní nástroje svých hranic.“269 To 

by mohl být problém při opravdu vážných případech. Složitost německé koncepce, která je 

 
265 Bundeswehr, „CIR im nationalen Cyber-Abwehrzentrum“, 2019, 

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/cyber-und-informationsraum/auftrag/schuetzen/cir-im-

nationalen-cyber-abwehrzentrum (staženo 1. dubna 2021). 
266 Sven Herpig, „Evaluation der Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland“, Stiftung Neue Verantwortung, 

6. srpen 2020, https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/evaluation-der-cyber-sicherheitsstrategie-fuer-

deutschland-2016 (staženo 2. dubna 2021). 
267 Deutscher Bundestag, „Kurzinformation: Die Konzeption Zivile Verteidigung mit Blick auf den 

Pandemiefall“, Wissenschaftliche Dienste, https://www.bundestag.de/resource/blob/704246/ddd6773f4d13d1

878ec854df57b432b7/WD-9-032-20-pdf-data.pdf (staženo 3. dubna 2021). 
268 Bundesministerium der Verteidigung. „Hybride Bedrohungen“. 
269 Bundesministerium des Innern, Konzeption Zivile Verteidigung (KZV), 15. 
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popsána ve 3. kapitole, není nadále vyřešená, což je obtížné i kvůli zavedeným ústavním 

principům. Na civilní úrovni jsou důležité také pokyny „Předcházet krizím, řešit konflikty, 

podporovat mír“ (Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern) z roku 2017, 

které také doplňují Bílou knihu 2016 a jsou dalším důkazem smazávání hranic při 

zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti. Pokyny se snaží poskytovat jasný model, který 

považuje prevenci za ústřední prostředek zvládání krizí. Pokyny zohledňují všechny 

koncepční nástroje německé zahraniční, bezpečnostní a rozvojové politiky, s nimiž může 

spolková vláda předcházet krizím a konfliktům dříve, než vypuknou.270 Ty totiž mohou 

ovlivňovat dění v Německu a zapříčinit hybridní akce. Příkladem může být zneužití 

migrační krize a následné protiuprchlické nálady ve společnosti v „případě Lisa“. 

Se změnou bezpečnostního prostředí se nejdůležitější oblastí působení ozbrojených 

sil Spolkové republiky znovu stala obrana spolkových zemí a spolku. Bílá kniha 2006 a 

Obraně-politické směrnice z roku 2011 uváděli, že se má Spolková obrana (Bundeswehr) 

zaměřit na stabilizační mise a krizový management. Dle aktualizované verze z roku 2016 

se má jednoznačně zaměřit na národní a alianční obranu.271 Mezi hlavní úkoly Spolkové 

obrany se zařadila obrana státu, vnitrostátní nasazení a poprvé i kybernetická bezpečnost. 

Vše se má dít i za pomoci mezinárodní spolupráce. Vzhledem k vnímání společného 

euroatlantického ohrožení se hybridní hrozby s vlastní dynamikou a rozmanitostí ukazují 

jako vhodný katalyzátor silnější spolupráce v EU a NATO.272 Samotné organizace i jejich 

členové cítí potřebu společné koordinace a kooperace. Zvýšený rozpočet na obranu má být 

využit zejména na modernizaci a vybudování efektivních obranných kapacit. Hranice 

185 000 vojáků Spolkové obrany stanovená v roce 2011 nemá být považována za určující, 

ale je potřeba spíše flexibilní těleso personálu orientované na aktuální potřebu. Dochází 

k personálnímu posílení i jiných orgánů. Například počet zaměstnanců důležitého úřadu 

BSI se mezi lety 2016 a 2019 téměř zdvojnásobil z ca. 660 pracovníků na 1 300.273 

Hybridní hrozby a stále složitější útoky, které s nimi souvisejí, vyžadují rozšíření 

schopnosti státu jednat a chránit demokratický systém. Jedním ze znaků adaptace je 

 
270 Bundesministerium der Verteidigung. „Hybride Bedrohungen“. 
271 Major a Mölling, „Das Weißbuch 2016 und deutsche Verteidigungspolitik“. 
272 Europäische Kommission, „Gemeinsamer Rahmen für die Abwehr hybrider Bedrohungen – Eine Antwort 

der Europäischen Union“, 2, 6. dubna 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN (staženo 1. dubna 2021). 
273 Heinz Neumann, „Arne Schönbohm: Das BSI ist gut aufgestellt“, Crisis Prevention, 7. října 2019, 

https://crisis-prevention.de/kommunikation-it/arne-schoenbohm-das-bsi-ist-gut-aufgestellt.html (staženo 1. 

dubna 2021). 
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narůstající role Spolkové obrany. Ta se na hybridní válku připravuje celou řadou různých 

cvičení v rámci NATO a EU soustředících se na ochranu počítačových sítí, odražení 

kybernetických útoků, nebo identifikaci tzv. fake news274.275 Na začátku dubna roku 2017 

uvedla tehdejší ministryně obrany Ursula von der Leyenová do služby velitelství nazvané 

Kybernetický a informační prostor (Cyber- und Informationsraum, CIR) jako novou složku 

Spolkové obrany.276 Úkolem CIR je provoz a ochrana informačních technologií Spolkové 

obrany, průzkum a působení v kybernetickém a informačním prostoru a kooperace 

s ostatními bezpečnostními orgány při posílení bezpečnostní architektury Německa. 

Zástupci CIR jsou také součástí zmíněného Cyber-AZ. Počet příslušníků vystoupal v roce 

2021 na 14 500 osob.277 Velitelství se má soustředit na obrannou činnost, ale je schopné i 

zaútočit, což rozpoutalo další diskusi o zákazu útočné války bez souhlasu Spolkového 

sněmu. 

5.1. Shrnutí 

 

V této kapitole byl rok 2016 identifikován jako důležitý mezník pro adaptaci 

bezpečnostní strategie v Německu, což se projevilo ve zvýšené aktivitě při snaze 

konceptualizovat a definovat přístupy k novým bezpečnostním hrozbám. Od vydání Bílé 

knihy 2006 se bezpečnostní a politické podmínky změnily příliš a nová bezpečnostní 

realita po roce 2014 nebyla koncepčně ukotvena. Prvotním impulsem k adaptaci 

bezpečnostní strategie byla ruská anexe Krymu a krize ve východní Ukrajině. Proto musela 

přijít adekvátní reakce v podobě Bílé knihy 2016, na kterou navazují další důležité 

strategické dokumenty. Na vznik Bílé knihy 2016 „případ Lisa“ vliv mít nemohl, neboť 

začátek práce na ní byl oznámen již v roce 2014. Přesto měl zkoumaný případ významný 

účinek na vnímání bezpečnosti v Německu. Až „případ Lisa“ a s ním spojené ruské 

angažmá přeneslo realitu hybridních hrozeb přímo na německé území. Hlavní vliv 

„případu Lisa“ na německou bezpečnostní strategii lze zpozorovat v tom, že propojil 

hybridní akce v kybernetickém a informačním prostoru s Ruskem, ukázal možný dopad 

 
274 Fake news jsou úmyslně šířené dezinformace či hoaxy za účelem ovlivnit a zmanipulovat příjemce 
275 Christine Schulzki-Haddouti, „Bundeswehr trainiert für hybride Kriegsführung“, Heise online, 16. března 

2018, https://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundeswehr-trainiert-fuer-hybride-Kriegsfuehrung-

3997022.html (staženo 1. dubna 2021). 
276 „Bundeswehr startet neues Cyberkommando“, Zeit online, 5. dubna 2017, 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/ursula-von-der-leyen-cyber-kommando-bundeswehr-

bundestag-hans-peter-bartels (staženo 1. dubna 2021). 
277 „Auftrag des Organisationsbereichs CIR Bundeswehr, https://www.bundeswehr.de/de/organisation/cyber-

und-informationsraum/auftrag (staženo 1. dubna 2021). 
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hybridních hrozeb v Německu a zároveň odhalil slabiny systému. Na základě tohoto 

případu bylo možné předložit konkrétní důkazy o ruském hybridním jednání. Dle 

politologa Stefana Meistera byl „případ Lisa“ budíčkem pro německou politickou elitu, 

neboť „poprvé jasně viděla vazby mezi ruskými domácími a zahraničními mediálními 

kampaněmi proti Německu a ruskou politikou na nejvyšší úrovni“.278 Hybridní hrozba se 

náhle stala reálnější. V důsledku toho se hlavním tématem bezpečnostně politických 

diskusí o hybridních hrozbách v Německu stala kybernetická a informační bezpečnost. 

Německo se ubírá směrem „propojené bezpečnosti“ (Vernetzte Sicherheit) a 

v tomto ohledu se shoduje se strategií Evropské unie i Severoatlantické aliance. 

Dokumenty prezentované v roce 2016 přinášejí některá vylepšení stávajících mechanismů 

při koordinaci resortů k posílení strategických a operativních schopností. Analýza a obrana 

hybridních hrozeb může být úspěšná pouze napříč resorty, kolektivně a v rámci 

mezinárodní spolupráce. Znamená to také, že je potřeba jasně vymezit role a pravomoci 

jednotlivých resortů, aby byla zajištěna co největší efektivita. Rozdělení na vnitřní a vnější 

bezpečnost nelze nadále jasně vymezit, což je v Německu vysoce problematické a 

projevuje se při pokusu o adaptaci strategie. Jelikož neexistuje shoda mezi politickými 

stranami a ministerstvy ohledně koncepčních reakcí a institucionálních odpovědností, 

neobsahuje Bílá kniha 2016, až na výjimky, žádné konkrétní návrhy, jak celostátní výzvy 

řešit. Aktéři bezpečnostní politiky se shodnou pouze na obecných principech, kterými jsou 

zejména posilování „propojené bezpečnosti“ na všech úrovních a spolupráce v NATO a 

EU. V souvislosti s hybridními hrozbami je tedy další velkou výzvou nutná spolupráce 

mezi vládou, spolkovými zeměmi, privátními aktéry a civilní společností. Z toho důvodu je 

nová Bílá kniha spíše další analýzou nežli konkrétním prováděcím dokumentem. Při 

důležitém postavení Německa v Evropě a ve světě je potřeba rychlejší a efektivnější 

reakce, která by pozici Německa nadále posilovala. 

  

 
278 Meister „The “Lisa case”: Germany as a target of Russian disinformation”. 
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6. Zasazení případu „Fall Lisa“ do německo-ruských vztahů 

 

„Případ Lisa“ se odehrál již v nové realitě německo-ruských vztahů. Po opětovném 

nástupu Vladimíra Putina do prezidentského úřadu v roce 2012 nastal pozvolný obrat ve 

vzájemných vztazích. Putinovo rozhodnutí bylo vnímáno jako „krok zpět“ v politickém 

vývoji Ruska a mělo mít negativní vliv na zahraniční politiku Moskvy.279 Vypuknutí 

ukrajinské krize v roce 2014 znamenalo definitivní ránu pro úzkou a přátelskou spolupráci 

Ruska a Německa. Při pokusech o řešení ukrajinské krize sehrálo Německo významnou 

roli a v Evropské unii se stalo hlavním podporovatelem ekonomických sankcí namířených 

proti Moskvě. Německo vystupovalo jako spojenec věrný zásadám a principům 

Severoatlantické aliance a Evropské unie. To, v jakém stavu se nacházely německo-ruské 

vztahy v době vypuknutí „případu Lisa“ lze pozorovat i v rozhovoru, který poskytl ruský 

prezident Vladimír Putin v Soči německému bulvárnímu deníku Bild. Rozhovor byl 

zveřejněn dne 11. ledna 2016, tedy shodou okolností ve stejný den, kdy se údajně ztratila 

dívka Lisa F. v Berlíně a na druhý den se zkoumaný „případ Lisa“ začal naplno rozvíjet. 

Cílem poslední kapitoly této diplomové práce je zasazení „případu Lisa“ do kontextu 

německo-ruských vztahů a v závěru odpovědět na otázku: Došlo na základě událostí v 

„případu Lisa“ k další kvalitativní změně vzájemných německo-ruských vztahů? 

Vladimír Putin ve zmiňovaném rozhovoru pro deník Bild působil uvolněně, smál 

se, prohodil pár německých vět, a dokonce i odrecitoval začátek básně Die Lore-Ley od 

německého prozaika a básníka z období romantismu Heinricha Heineho.280 Jinak si ale 

Putin tvrdě stál za svými názory a v rozhovoru potvrdil ruský pohled na historii, že 

rozpínavost Západu způsobila po studené válce zhoršení mezinárodních krizí. Velkou 

chybou bylo dle ruského prezidenta rozšiřování struktur NATO do států ve východní 

Evropě.281 V odpovědi na otázku novinářů deníku Bild na stav německo-ruských vztahů 

Putin řekl: „V roce 2005 jsme měli velmi dobrou situaci. Bilance vzájemného obchodu 

čítala objem 80 mld. dolarů ročně. Ruské investice vytvořily v Německu tisíce pracovních 

 
279 Dmitri Trenin, „Deutschland und Russland: Von der Entfremdung zu einer neuen Nachbarschaft“, 

Carnegie, 31. května 2018, https://carnegieeurope.eu/2018/05/31/de-pub-76536 (staženo 5. dubna 2021). 
280 Nikolaus Blome a Kai Diekmann, „Putin – The Interview (Part 2): »We do not claim the Role of a 

Superpower“, Bild, 12. ledna 2016, https://www.bild.de/politik/ausland/wladimir-putin/russian-president-

vladimir-putin-the-interview-44096428.bild.html (staženo 4. dubna 2021). 
281 Nikolaus Blome a Kai Diekmann, „Putin – The Interview: »For me, it is not borders that matter«“, Bild, 

11. ledna 2016, https://www.bild.de/politik/ausland/wladimir-putin/russian-president-vladimir-putin-the-

interview-44092656.bild.html (staženo 4. dubna 2021). 
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míst. Současně v Rusku investovalo velké množství německých společností. Bylo nespočet 

kulturních a společenských kontaktů. A dnes? Objem obchodu je poloviční, pouze asi 40 

mld. eur.“282 Těsně před vypuknutím „případu Lisa“ tak Putin při popisování německo-

ruských vztahů hovořil už jen o zhoršené ekonomické bilanci. Kulturní a společenskou 

výměnu, kterou zmiňoval v souvislosti s rokem 2005, již neadresoval. Roku 2005 Putin 

zmiňoval z toho důvodu, že v tomto roce končil mandát kancléře Schrödera (SPD), 

Putinova osobního přítele, který je v současnosti zainteresován v projektu Nord Stream a 

stanul v čele ruské ropné společnosti Rosněfť. Vztah s Angelou Merkelovou Putin označil 

pouze za „profesionální“ a deklaroval, že ji důvěřuje.283 Jeho výpověď o kancléřce 

Merkelové byla nejspíše upřímná, neboť v Rusku je vnímána jako silná, neústupná a 

profesionální politička, čímž si tam vydobyla značný respekt. Z toho důvodu je ale 

Putinovi také jasné, že Merkelová tlaku Moskvy neustoupí, což z ní dělá cíl ruské 

propagandy. V odpovědi na otázky ohledně anexe Krymu Putin dokázal, jak odlišný 

pohled na svět Rusko a Německo mají: „[…] Nešli jsme do války, nevystřelili jsme, nebyl 

zabit ani jeden člověk. Naši vojáci pouze zabránili ukrajinským jednotkám na Krymu 

v potlačování svobody projevu. V referendu […] hlasovala většina občanů pro příslušnost 

k Rusku. To je demokracie, vůle lidí.“284 Putin v rozhovoru nabízel Západu i spolupráci 

proti terorismu a tvrdil, že si Rusko nenárokuje roli supervelmoci. Nabídky na spolupráci a 

ujištění která jsou dobře mířená na tu část německé politiky a společnosti, která si přeje 

zlepšení vztahů s Ruskem, nebyla nic nového. Zastáncům mírnějšího přístupu vůči Rusku 

slouží tyto prohlášení jako důkaz ruské ochoty. Rozhovor deníku Bild s Vladimírem 

Putinem v předvečer „případu Lisa“ a následný ruský postup přesvědčivě ukazuje realitu 

německo-ruských vztahů na začátku roku 2016. Vztah charakterizoval nejen názorový 

rozchod a oslabení ekonomických vztahů, ale i nedostatek důvěry. 

Po událostech a reakcích na „případ Lisa“, které detailně popisuji ve 4. kapitole, se 

zvýšené napětí v německo-ruských vztazích přeneslo i do německé vnitřní politiky. Stalo 

se tak, když předseda bavorské koaliční strany Křesťansko-sociální unie (CSU) a bavorský 

předseda vlády, Horst Seehofer, odcestoval krátce po uzavření „případu Lisa“ dne 3. února 

 
282 Blome a Diekmann, „Putin – The Interview. »For me, it is not borders that matter«“. 
283 Ibid. 
284 Ibid. 
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2016 do Moskvy na plánované setkání s Putinem.285 Po předešlých událostech se cesta do 

Moskvy nesetkala u mnoha německých politiků s pochopením. Seehofer byl v té době 

jedním z nejostřejších kritiků kancléřky Merkelové za její migrační politiku a Rusku 

vycházel vstříc i výzvami k užší kooperaci s Moskvou při řešení krize na Ukrajině a 

v Sýrii.286 Vládní zmocněnec pro Rusko a politik SPD Gernot Erler vytýkal Seehoferovi, 

že svou cestou uškodil německým a evropským zájmům. Seehofer během cesty také 

otevřeně projevil nesouhlas s migrační politikou Merkelové. Bavorský předseda vlády 

poskytl rozhovor jednomu ruskému médiu, ve kterém podle Erlera zastával v případě 

sankcí jinou než společnou evropskou politiku, což způsobilo politické škody.287 Seehofer 

se v souvislosti s cestou vyjádřil pro německé novináře i k „případu Lisa“, když řekl, že 

považuje „případ Lisa“ za vyřešený: „Oba ministři zahraničí spolu mluvili a učinili 

racionální rozhodnutí.“288 Kancléřka se k cestě nevyjádřila, nejspíše aby politické škody 

ještě více nerozšířila. Seehoferova cesta ukazuje, že německá politika nebyla v přístupu 

k Rusku zcela jednotná a nic na tom nezměnil ani „případ Lisa“. Bavorský ministerský 

předseda jel do Moskvy prosazovat bavorskou zahraniční politiku i za cenu nejednoty 

německých aktérů, navíc v době ruské „ofenzívy“ na veřejné mínění v Německu. 

Německo si realitu vzájemných vztahů plně uvědomovalo. Po vypuknutí krize na 

Ukrajině se kancléřka Merkelová sama chopila role hlavní vyjednavačky při řešení 

konfliktu a mnohokrát odmítla návrhy na uvolnění protiruských sankcí. Pokud by migrační 

krize způsobila odchod Merkelové, mohli Rusové očekávat uvolnění sankcí. Stejný efekt 

mohl mít i „případ Lisa“, kdy Moskva mohla očekávat pokles podpory kancléřky 

Merkelové. Dle agentury Reuters se vysocí němečtí představitelé domnívali, že Rusko se 

případem snažilo narušit důvěru veřejnosti v Merkelovou zneužitím tématu migrace, což je 

problém, který vážně poškodil její hodnocení v průzkumech veřejného mínění.289 Na rozdíl 

od ukrajinské krize rozdělil přístup k migraci i členské státy Evropské unie kvůli 

rozdílným názorům na přerozdělování migrantů. Reuters dále cituje pod podmínkou 

 
285 Andreas Rinke a Paul Carrel, „German-Russian ties feel Cold War-style chill over rape case“, Reuters, 1. 

února 2016, https://www.reuters.com/article/us-germany-russia-idUSKCN0VA31O (staženo 19. března 

2021). 
286 Volker Wagener, „Seehofer in Moscow: Not in Merkel’s interest“, DW, 3. únor 2016, 

https://www.dw.com/en/seehofer-in-moscow-not-in-merkels-interest/a-19025217 (staženo 5. dubna 2021). 
287 „Erler (SPD) – Seehofer schadet in Moskau Deutschland“, Reuters, 4. února 2016, 

https://www.reuters.com/article/deutschland-russland-seehofer-idDEKCN0VD0MQ (staženo 6. dubna 2021). 
288 Peter Issig, „In Moskau wird Seehofer zum Putin-Versteher“, Welt, 3. února 2016, 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article151819684/In-Moskau-wird-Seehofer-zum-Putin-

Versteher.html (staženo 6. dubna 2021). 
289 Rinke a Carrel, „German-Russian ties feel Cold War-style chill over rape case“. 
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zachování anonymity dalšího vysokého představitele: „Je tu ruský pokus o zesílení 

nejednoty v EU a o spolupráci s protievropskými, pravicově populistickými stranami.“ 

Anonymní zdroj dále dodává: „Cílem je oslabení EU. […] Moskva se zaměřuje na 

nejsilnější a nejstabilnější zemi – Německo. Samozřejmě je v zájmu této ruské vlády 

oslabit Merkelovou jako lídryni této země.“290 Na ministerstvu zahraničí panovala shoda 

na názoru, proč Rusko zneužívá migrační situaci v Německu ke svým zájmům. Merkelová 

je pro Putina překážkou, neboť koaliční partneři ze Sociálnědemokratické strany jsou více 

ochotní ke kompromisu. Tento názor podporují i experti na Rusko. Dle Stefana Meistera je 

důvodem, proč je Německo hlavním cílem ruské kampaně „vedoucí role Německa 

v ukrajinské krizi, následný postoj Angely Merkelové k sankcím proti Rusku a její vedoucí 

postavení v Evropě“.291 Odbornice na východní Evropu Marieluise Beck (Bündnis 90/Die 

Grünen) pohlíží na „případ Lisa“ z širší perspektivy a dává ho do souvislostí vztahů mezi 

Ruskem a Západem. Výroky jako byly ty ministra Lavrova jsou dle ní ve skutečnosti 

„úhybné manévry před dramaticky se zhoršující vnitropolitickou a předně hospodářskou 

situací v Rusku.“292 V protizápadních kampaních se Rusko snaží zdůraznit, že na Západě 

panuje „Sodoma Gomora a že ruský politický systém je nejlepší.“293 S odborníky se 

v hodnocení ruské hrozby shodnou i německé zpravodajské služby. Spolkový úřad pro 

ochranu ústavy ve výroční zprávě z roku 2016 viděl jako důvod častějšího působení 

ruských zpravodajských služeb „hospodářské a politické postavení Německa v Evropě“. 

„Ukrajinský konflikt má i nadále zásadní dopad na činnost ruských zpravodajských služeb. 

Včasné informace o postojích spolkové vlády a opozičních stran zlepšují ruskou jednací 

pozici a vytváří prostor pro protiopatření.“294 Dle této výroční zprávy BfV bude členství 

Německa v Severoatlantické alianci a jeho ekonomická a politická síla v evropském 

společenství i nadále způsobovat zájem ruské špionážní sítě „bez ohledu na současné 

krize“.295 

Německo je v této situaci se svým modelem západní demokracie v nevýhodě. 

Naopak Moskva využívá garantovaná demokratická práva v Německu k provádění 

dezinformačních kampaní za pomoci zahraničních médií provázaných s ruským státem, 

 
290 Rinke a Carrel, „German-Russian ties feel Cold War-style chill over rape case“. 
291 Meister „The “Lisa case”: Germany as a target of Russian disinformation”. 
292 Peter Kapern, „Beck spricht von Ablenkungsmanöver“, Deutschlandfunk, 28. ledna 2016, 

https://www.deutschlandfunk.de/vertuschungsvorwuerfe-aus-russland-beck-spricht-

von.694.de.html?dram:article_id=343815 (staženo 7. dubna 2021). 
293 Kapern, „Beck spricht von Ablenkungsmanöver“. 
294 Bundesministerium des Innern. Verfassungsschutzbericht 2016, 266. 
295 Ibid., 270. 
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jako jsou například RT Deutsch, nebo Sputnik. Paradoxem je, že stejnou svobodu 

neumožňuje ve svém vlastním státě. Když se poté Německo snaží prosazovat demokracii 

ve východoevropských státech a v Rusku, je jeho jednání označováno za hybridní válku, 

která má způsobit výměnu režimu. I sankce a opatření kupříkladu proti praní špinavých 

peněz jsou Moskvou považovány za útočnou kampaň. Tento pohled poté nachází své 

zastánce i v západních demokraciích. Západ se musí bránit, ale zároveň se musí snažit, aby 

také nepoužíval čistou propagandu, která by jeho pozici oslabila. Jak potvrdil v osobním 

rozhovoru německý odborník na zahraniční politiku Německa, jenž je důkladně 

obeznámený s děním na ministerstvu zahraničí a který případ komentoval pouze pod 

podmínkou anonymity, je právě toto preferovaný způsob boje Německa s dezinformacemi, 

neboť pomocí „antikampaně“ není možné získat například ruské Němce na svou stranu.296 

Německými nástroji musejí být v tomto konfliktu demokracie, právo a fakta. Tento zdroj 

zároveň potvrdil, že se Německo zlepšilo v rozpoznávání hybridních hrozeb a spolupráci 

na evropské úrovni, avšak nejde objektivně zhodnotit, zda je německá reakce dostatečná.297 

O chladném vztahu mezi Německem a Ruskem značí i to, že Merkelová navštívila 

Rusko poprvé od roku 2015 až dne 2. května 2017 za účelem schůzky s ruským 

prezidentem Putinem v Soči. Byla to její první návštěva Ruska po dvou letech. Hlavními 

tématy jednání byl ukrajinský konflikt a řešení syrské krize. Kancléřka se vyjádřila i 

k obavám z ovlivňování voleb do Spolkového sněmu v roce 2017: „Nejsem typ člověka, 

který se snadno vyleká.“ Berlín by dle ní podnikl rázná opatření, kdyby se v Německu 

šířily fake news. Jako příklad těchto falešných zpráv uvedla vymyšlené zneužití v „případě 

Lisa“ a falešné obvinění německých vojáků ze zneužití dívky v Litvě.298 To bylo poprvé a 

naposledy, kdy kancléřka o „případu Lisa“ veřejně promluvila. 

Od nástupu Putina do třetího funkčního období stojí v cestě zlepšení německo-

ruských vztahů mnoho překážek. „Případ Lisa“ tak zapadl do řady událostí, které začaly 

anexí Krymu v roce 2014 a pokračovaly podporou separatistů v Donbase, sestřelením letu 

MH17 separatisty, kybernetickým útokem na Spolkový sněm, pokusem o otravu dvojitého 

agenta Skripala, vraždou čečenského disidenta Changošviliho v Berlíně, nebo v nedávné 

 
296 Interview s německým odborníkem na zahraniční politiku Německa, jenž je důkladně obeznámený 

s děním na ministerstvu zahraničí, 15. dubna 2021 (chráněný zdroj). 
297 Ibid. 
298 Darko Janjevic, „Chancellor Merkel faces President Putin in tense Sochi press konference“, DW, 2. května 

2017, https://www.dw.com/en/chancellor-merkel-faces-president-putin-in-tense-sochi-press-conference/a-

38664126 (staženo 6. dubna 2021). 
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době pokus o vraždu ruského opozičníka Alexeje Navalného. Kromě těchto mediálně 

známých kauz ale vede Rusko nepřetržitě dezinformační kampaně proti Německu. Portál 

EUvsDisinfo, projekt pracovní skupiny East StratCom Task Force spadající pod 

Evropskou službu pro vnější činnost, v březnu roku 2021 informoval, že identifikuje 

ruskou systematickou kampaň proti Německu, která svým rozsahem převyšuje ostatní 

členské státy Evropské unie. „Žádný jiný členský stát EU není prostřednictvím 

dezinformací zuřivěji napaden než Německo – od svého vzniku v roce 2015 shromáždila 

databáze dezinformací EUvsDisinfo více než 700 případů zaměřených na Německo. To lze 

porovnat s Francií (300+ případů), Itálií (170+) a Španělskem (40+).299 Portál tvrdí, že 

Německo je „hlavním cílem ruských dezinformačních snah mezi členskými státy EU“. 

Státem vlastněná média RT a Sputnik mají v Německu ambiciózní plány a ruský stát jim za 

tímto účelem výrazně navyšuje rozpočet.300 Z toho důvodu můžeme očekávat zvýšenou 

snahu Ruska působit v Německu, což nevyhnutelně povede k dalším konfliktům. 

Dle odbornice na ruskou zahraniční a bezpečnostní politiku Sabine Fischerové se 

Berlín snažil dlouhé roky najít rovnováhu mezi represivními opatřeními k odrazení 

ruských agresí a pokusy o zachování dialogu i za nejvážnějších okolností. Německo za to 

ze strany svých partnerů čelilo kritice, což ale ruská strana nikdy neocenila. Naopak, 

Moskva systematicky odmítá jakoukoli roli a odpovědnost za incidenty, které německou 

stranu obtěžují.301 Německá ochota a důvěra investovat do vztahů s Ruskem natolik 

oslabila, že je kancléřka Merkelová ochotná zpochybnit základní pravidlo německé 

zahraniční politiky v podobě striktního oddělení politické a ekonomické sféry.302 Eskalace 

konfliktu by tak v nejzazším případě mohla ohrozit například projekt Nord Stream II. 

Změnu potvrzuje i odborník na zahraniční politiku Německa Vladimír Handl: „Dřívější 

modernizační narativ vystřídal strategický narativ konstruktivního antagonismu: Rusko je 

nadále partnerem, nicméně problematickým, který sám zdůrazňuje normativní rozchod se 

Západem. Německá politika rozchod akceptuje, podniká kroky směřující k odstrašení a 

posílení alianční obranyschopnosti, zasadila se o zavedení sankcí a zároveň udržuje 

 
299 „Vilifying Germany; Wooing Germany“, EUvsDisinfo, 9. března 2021, https://euvsdisinfo.eu/villifying-

germany-wooing-germany/ (staženo 9. března 2021).  
300 „Vilifying Germany; Wooing Germany“, EUvsDisinfo. 
301 Sabine Fischer, „What Russia Doesn’t Get About Germany“, Carnegie, 23. září 2020, 

https://carnegie.ru/commentary/82769 (staženo 14. dubna 2021). 
302 Fischer, „What Russia Doesn’t Get About Germany“. 
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s Ruskem dialog a pragmatickou spolupráci.“303 I kancléřka Merkelová si uvědomuje, že 

bez spolupráce s Ruskem není vyřešení ukrajinského, nebo syrského konfliktu možné a je 

nadále ochotná jednat. Společně s evropskými a západními partnery ale trvá na dodržování 

mezinárodního práva a smluvních závazků, což se neobejdou bez ústupků Ruska. „Případ 

Lisa“ tak jen potvrzuje změnu, kterou německo-ruské vztahy od roku 2012 prošly. Dopad 

případu na vzájemné vztahy byl omezený jeho intenzitou a trváním, neboť se ho podařilo 

velmi rychle objasnit a vyvrátit. Po vzájemném telefonátu ministrů zahraničí byl v podstatě 

ukončen. Pokud se podíváme na širší obraz německo-ruských vztahů, přispěl případ 

k dalšímu snižovaní ochoty Německa do vztahu s Ruskem investovat velké úsilí. Jak lze 

pozorovat na „případu Lisa“, Kreml snahu o investice do vzájemného vztahu vzdal již 

dávno a škody způsobené vymyšleným případem, čehož si byl Kreml zjevně vědom, ho 

nijak zvláště netrápí. „Případ Lisa“ ještě více ochladil německo-ruské vtahy a prohloubil 

názorový rozkol obou států. Svým významem v německo-ruských vztazích ale 

nepředstavuje výjimku ani ojedinělou událost, ba naopak. Zapadl do řady incidentů, které 

od období let 2012-2014 komplikují „normalizaci“ německo-ruských vztahů.  

 
303 Vladimír Handl, „»Mráz přichází z Moskvy«: Paradigmatická změna v německé politice vůči Rusku“, in 

Rozpolcená mocnost, eds. Jakub Eberle a Vladimír Handl (Praha: Karolinum, 2020), 88-89. 
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Závěr 

 

Spolkovou republiku Německo a Ruskou federaci vždy pojil velmi silný vzájemný 

vztah. Za vlády kancléře Gerharda Schrödera se v Německu etablovala síť politiků, expertů 

a novinářů, kteří jsou velmi vstřícní vůči krokům Ruska. Německý kooperativní a místy až 

naivní přístup usnadnil ruským politickým elitám cestu ke kanálům ovlivňujícím 

německou politiku a veřejné mínění. Po nástupu Angely Merkelové do úřadu spolkové 

kancléřky v roce 2005 se německý přístup změnil. Kancléřka Merkelová více prosazovala 

lidskoprávní agendu, kterou její předchůdce ignoroval, i když ekonomické vztahy nadále 

zůstávaly stranou. Pokusy Německa o prohloubení vztahů s Ruskem a jeho bližší integraci 

s Evropskou unií se ukázaly jako nemožné. V období let 2011 až 2012, ve kterém se 

ruským prezidentem opět stal Vladimír Putin, došlo k návratu sovětských strukturálních 

elementů do politického systému Ruska. Německé představy o vytvoření strategického 

partnerství s Ruskem se rozplynuly. Ruská anexe ukrajinského poloostrova Krym v roce 

2014 a následná ukrajinská krize tento vývoj jen podpořily. Krize také odhalila skutečné 

zájmy a povahu „putinovského“ Ruska. Německo se stalo v tomto období lídrem tvorby 

ruské politiky v Evropské unii a prosazovalo ekonomické sankce jako trest za ruské 

jednání. Angela Merkelová se zároveň stala hlavní vyjednavačkou Západu při hledání 

možného řešení krize na Ukrajině. Toto silné postavení Německa spolu s prosazováním 

demokratických hodnot a rozdílnými představami o fungování mezinárodního systému 

udělalo z Německa cíl ruských akcí. Rozdílné hodnoty se ukázaly být natolik výrazné a 

neslučitelné, že je nelze překonat pouze ekonomickými vazbami. 

To se projevilo v ruské ochotě vyvíjet na Německo nátlak pomocí hybridních 

prostředků. Německo je jako integrální součást Západu a členský stát NATO vnímáno jako 

hrozba pro ruský stát a jeho svébytnou identitu. Rusko se cítí být ohroženo západní sítí a 

podniká kroky, aby zamezilo vlivu Západu v prostoru, který si nárokuje. Toho se snaží 

docílit právě pomocí hybridních prostředků. Pohled Západu a Ruska na hybridní hrozby se 

ovšem liší. Hybridní válka v ruském slova smyslu, gibridnaya voyna, není hybridní válkou 

v západním slova smyslu. Západní koncept hybridní války představuje směsici metod, 

taktik a strategií v konfliktech 21. století, zatímco gibridnaya voyna se soustředí na to, jak 

oslabit svého politického protivníka pomocí narušení domácí a mezinárodní politické 

legitimity a stability. Zhruba od roku 2014 se v západní konceptuální debatě prosadil nový 

pojem hybridní hrozba, který je často s hybridní válkou zaměňován. Hybridní hrozby se 
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svým významem blíží ruskému pojetí gibridnaya voyna, které se soustředí na podvratnou 

činnost. Je nutné zmínit, že ani jeden z těchto konceptů není fenoménem novým, ale pouze 

kombinuje metody a taktiky, ke kterým se dříve přistupovalo odděleně. V Rusku i na 

Západě vychází koncepty tzv. hybridní války či hybridní hrozby ze starších teorií a 

konceptů, které se v moderní podobě formovaly již od druhé světové války. Rusko chápe 

využívání konceptů války nové generace i gibridnaya voyna jako nástroje budování své 

eurasijské sítě na úkor té západní. Tento konflikt dle ruského výkladu probíhal již během 

studené války a vyústil v rozpad Sovětského svazu, proto se nyní Rusko poučilo a je 

připravené se aktivně bránit. Opětovný nástup Vladimíra Putina do prezidentské funkce 

v roce 2012 je v Rusku vnímán jako částečné vítězství a začátek ruské odpovědi na 

západní agresi.  Za účelem zhodnocení, zda je „případ Lisa“ součástí ruské hybridní 

hrozby, si autor na základě syntézy různých definic hybridních hrozeb stanovil následující 

operacionální definici hybridní hrozby: (1.) Jsou to koordinované a synchronizované akce 

státního či nestátního aktéra; (2.) jednání aktéra zasahuje do suverenity jiného aktéra a 

ovlivňuje jeho rozhodovací procesy; (3.) využívá konvenční i nekonvenční metody; (4.) 

nepřítel spoléhá na nevojenské prostředky s důrazem na politické, propagandistické a 

ekonomické nástroje; (5.) aktivity mohou postihovat všechny sféry veřejného života; (6.) 

nepřítel nerozlišuje stav míru a války; (7.) cílem je snaha o vyvolání odporu vůči 

stávajícímu společenskému pořádku a dosažení vlastního politického cíle. 

Údajné zmizení dívky německo-ruského původu Lisy F. a údajné zneužití migranty 

v Berlíně v lednu roku 2016 se stalo předmětem nejdříve mediální a poté i diplomatické 

roztržky mezi Německem a Ruskem. Rusko využilo vyhrocené situace způsobené silnou 

migrační vlnou na přelomu let 2015/2016 a excesů, kterých se někteří uprchlíci dopustili. 

V německé společnosti kvůli tomu vládlo napětí a objevoval se zvýšený odpor některých 

skupin vůči migrantům. V Německu navíc žije značná menšina ruských Němců čítající 

zhruba 2,4 mil. osob, kteří inklinují ke konzervativním myšlenkám, což je podpořeno 

konzumací ruských médií v Německu. Ty mají stále větší vliv a jejich podpora z ruské 

strany narůstá. Po vypuknutí „případu Lisa“ živila ruská média ve společnosti neustále 

pocit, že německé úřady zatajují pravdu. Na to reagovali zejména ruští Němci, ale i krajně 

pravicové skupiny, které spojovala obava o vlastní bezpečí plynoucí z údajných násilných 

činů migrantů vyznávajících islám. Falešné zprávy ruských státních médií vedly 

k protestům ruských Němců a způsobily politické otřesy mezi Německem a Ruskem. 

Rusko si dobře uvědomovalo, jaké následky bude podněcování veřejnosti pomocí 
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falešných zpráv mít. I když byl případ velmi rychle a přesvědčivě objasněn, přidal se 

k tomuto tlaku i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který Lisu F. nazval „naší dívkou“ 

a mluvil o ochraně ruských občanů v zahraničí. Ruské jednání shodně odsoudilo téměř celé 

německé politické spektrum, včetně stran, které jsou tradičně nakloněné spolupráci 

s Ruskem. Nejdůležitějšími složkami bezpečnostního systému reagujícího na hybridní 

hrozbu byli policie a zpravodajské služby, které nemohli z důvodu ochrany osobních údajů 

poskytovat mnoho informací. Spolková vláda reagovala na aktivity v rámci případu velmi 

věcně a nechtěla zasahovat do probíhajícího vyšetřování. Němečtí aktéři se drželi 

ústavních principů a bezpečnostních postupů bez ambice využít případ k politickým 

účelům. Z toho důvodu nedošlo k žádné reakci například v podobě vypovězení ruských 

diplomatů, či žádosti o projevení solidarity ze strany spojenců. Spolková vláda nechtěla, 

aby tento případ ještě více poškodil vztahy mezi Moskvou a Berlínem. 

Nástup nových konfliktů a hrozeb ve 21. století vyvolal na Západě i v Německu 

potřebu bránit se a uzpůsobit svou strategii. Německo, jako pevná součást západních 

struktur a organizací NATO i EU, spoluutváří a sdílí pohled na bezpečnostní hrozby, tedy i 

hybridní hrozby. Na začátku století určoval vývoj německé bezpečnostní politiky islámský 

terorismus a zejména šok z teroristických útoků v USA. Od útoků 11. září 2001 lze 

pozorovat postupný trend mísení vnitřní a vnější bezpečnosti při snaze o větší centralizaci 

aktérů bezpečnostní politiky. K tomuto vývoji následně přispěly i hybridní hrozby, které se 

dotýkají všech oblastí života. Až hackerský útok na Spolkový sněm v roce 2015, „případ 

Lisa“ a informace o vměšování do voleb v USA přesvědčili veřejnost a politiky, že se 

Rusko snaží ovlivnit společenský vývoj v západních státech. Z toho důvodu znamenal rok 

2016, na jehož začátku se odehrál „případ Lisa“, pro německou reakci na hybridní hrozby 

významný mezník. Dynamický nástup hybridních hrozeb okolo roku 2014 výrazně ovlivnil 

německou bezpečnostní strategii. „Případ Lisa“ ale na tom měl jen malý podíl, neboť byl 

tento proces dlouhodobějšího charakteru. Do vydání Bílé knihy 2016 neexistovala 

strategie, která by se komplexně vypořádávala s fenoménem hybridních hrozeb. Nová Bílá 

kniha řeší ohrožení hybridními hrozbami jako centrální výzvu německé bezpečnostní 

politiky. Na vznik Bílé knihy 2016 „případ Lisa“ ale vliv neměl. Přesto měl zkoumaný 

případ významný účinek na vnímání bezpečnosti v Německu. Rozdělení na vnitřní a vnější 

bezpečnost již nelze nadále jasně vymezit, což je v Německu vysoce problematické, neboť 

německá bezpečnostní architektura je z povahy federálního systému složitá a omezená 

ústavními principy. Jak vyplývá z různých odpovědí spolkové vlády na dotazy poslanců 
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Spolkového sněmu, uvědomuje si spolková vláda, že obrana proti hybridním hrozbám je 

možná pouze při meziresortní, celostátní a mezinárodní spolupráci v rámci tzv. „propojené 

bezpečnosti“ (Vernetzte Sicherheit). To je ostatně trend, který lze zpozorovat 

v Severoatlantické alianci i Evropské unii. Aktéři německé bezpečnostní politiky se 

shodnou pouze na obecných principech, kterými jsou posilování „propojené bezpečnosti“ 

na všech úrovních a spolupráce v NATO a EU, ale na konkrétních systémových změnách 

nikoli.  

Vzhledem k doposud nedostatečné míře zohlednění „případu Lisa“ v kontextu 

hybridních hrozeb a německo-ruských vztahů, je jedním z hlavních výsledků diplomové 

práce detailní zpracování a analýza samotného případu. Po zhodnocení všech okolností a 

detailů je možné konstatovat, že „případ Lisa“ odpovídá výše zmíněné operacionální 

definici hybridní hrozby: (1.) V postupu ruských médií, ministerstva zahraničí a zástupců 

ruských Němců lze pozorovat kooperaci a koordinaci; (2.) pomocí různých prostředků se 

snažili ovlivnit legitimní postup německých bezpečnostních složek a vytvářet na ně tlak; 

(3.) k tomu využívali nekonvenční metody; (4.) nebyly využity klasické vojenské 

prostředky, ale důraz byl kladen na propagandistické nástroje; (5.) aktivity zasáhly do více 

sfér veřejného života i nezainteresovaných osob; (6.) Rusko akci podpořilo i přes formální 

mírový stav; (7.) případ vyvolal v určitých sociálních skupinách odpor proti politice vlády 

a společenskému pořádku, který se projevoval na internetu i při demonstracích, což 

polarizovalo společnost a sloužilo politickému cíli protivníka.  

„Případ Lisa“ utvrdil veřejnost, politiky i bezpečnostní složky v tom, že se Rusko 

snaží ovlivnit společenský vývoj v Německu a že Rusko představuje pro Německou 

bezpečnost vážnou hrozbu. Hlavní přínos „případu Lisa“ spočívá v tom, že propojil 

hybridní akce v kybernetickém a informačním prostoru s Ruskem, ukázal možný dopad 

hybridního jednání a zároveň odhalil slabiny v německé bezpečnostní architektuře. Případ 

se stal jasným důkazem, že ruská hybridní hrozba je reálná. Podceňovat nelze ani dopad na 

komunitu ruských Němců žijících v Německu, kteří ztratili důvěru v německé úřady. I přes 

to se Německo nadále snaží udržovat komunikační kanály pro možný dialog o zlepšení 

vztahů. To se odráží i v německé reakci na „případ Lisa“, která i přes krizi ve vzájemných 

vztazích cílila na deeskalaci konfliktu bez ambice případ využít pro politické účely. 

Nedůraznou reakci Rusko zajisté přivítalo, neboť vytvořila podmínky pro ruské kroky, 

které situaci nadále vyostřují. Německou reakci je ale potřeba vnímat v souvislostech 
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dlouhodobých vzájemných vztahů. V důsledku „případu Lisa“ a různých ruských aktivit 

v kontextu ukrajinské krize lze v Německu pozorovat posun od dominance ekonomiky nad 

politikou k dominanci politiky. Rusko se po roce 2014 znovu stalo bezpečnostním rizikem 

a „případ Lisa“ to jen potvrdil, když se zařadil do řetězce ruských nepřátelských akcí. 

Německo postupně ztrácí trpělivost do vztahu s Ruskem investovat další úsilí, když Rusko 

není ochotné činit ústupky a respektovat mezinárodní řád. „Případ Lisa“ pouze ještě více 

ochladil vztahy mezi oběma zeměmi, které se už tak nacházely v hluboké krizi a dále 

narušil zbývající důvěru německých aktérů ve zlepšení situace. 

  



 

 

85 

Summary 

 

This master’s thesis examined the response of the Federal Republic of Germany to 

the Russian hybrid threat in the form of the “Lisa case” in the new security reality of the 

21st century. To provide all the context regarding the case under study, the author included 

the dimensions of mutual German-Russian relations, perception, and approach to hybrid 

threats and the German concept of security. Germany's attempts to deepen relations with 

Russia and its closer integration with the European Union have proven impossible. 

Between 2011 and 2012, when Vladimir Putin became Russian president again, Soviet 

structural elements returned to Russia's political system. German ideas for strategic 

partnership with Russia have faded. The Ukrainian crisis of 2014 only supported this 

development. Germany has become a leader in Russian policymaking in the European 

Union and has enforced economic sanctions for Russian action. Angela Merkel also 

became the chief negotiator of the West in the search for a possible solution to the crisis in 

Ukraine. This strong position of Germany, together with the promotion of democratic 

values and differing ideas about the functioning of the international system, made 

Germany the target of Russian action. It was reflected in Russia's willingness to put 

pressure on Germany by hybrid means. As an integral part of the West and a NATO 

member state, Germany is perceived as a threat to the Russian state and its distinctive 

identity. Russia feels threatened by the Western network and is taking steps to prevent 

Western influence in the area it claims. It is trying to achieve this through hybrid means. 

The alleged disappearance of a girl of German-Russian origin Lisa F., and the alleged 

abuse of migrants in Berlin in January 2016 became the subject first of media and then of a 

diplomatic rift between Germany and Russia. An essential role in the case was played by 

the Russian media in Germany, which fed an atmosphere of uncertainty and fear, although 

the police quickly clarified the case. 

Due to the so-far insufficient consideration of the “Lisa case” in the context of 

hybrid threats and German-Russian relations, one of the main results of the thesis is a 

detailed elaboration and analysis of the case itself. Based on the created operational 

definition of hybrid threats and its application to the examined case, it can be stated that 

the “Lisa case” is a manifestation of the Russian hybrid threat: (1.) Cooperation and 

coordination can be observed in the actions of the Russian media, the Ministry of Foreign 

Affairs, and representatives of the Russian Germans; (2.) they tried by various means to 
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influence and put pressure on the legitimate actions of the German security forces; (3.) 

they used unconventional methods to do so; (4.) classical military means were not used, 

but the emphasis was on propaganda tools; (5.) the activities affected more spheres of 

public life and non-interested persons; (6.) Russia supported the action despite the formal 

state of peace; (7.) The case provoked opposition in certain social groups against the 

government's policy and social order, which manifested itself on the Internet and during 

demonstrations, which served the political goal of the enemy. The “Lisa case” has 

confirmed to the public, politicians, and security forces that Russia is trying to influence 

social developments in Germany and that it poses a serious threat to German security. The 

main contribution of the case to internal security and the adaptation of the security strategy 

was that it showed another real face of hybrid threats, which manifested themselves 

directly on German territory. The impact on the community of Russian Germans, who lost 

confidence in the German authorities, cannot be underestimated either. Nevertheless, 

Germany continues to seek to maintain communication channels for a possible dialogue on 

improving relations. It is also reflected in the German response to the “Lisa case,” which, 

despite the crisis in mutual relations, aimed at deescalating the conflict without ambition to 

use the case for political purposes. However, Russian actions continue to exacerbate the 

situation. As a result of the “Lisa case” and various Russian activities in the context of the 

Ukrainian crisis, a shift from the dominance of economics over politics to the dominance 

of politics over economics can be observed in Germany. Russia has once again become a 

security risk after 2014, and mutual relations are increasingly politicized. Germany is 

gradually losing patience in its relationship with Russia to invest further efforts when 

Russia is unwilling to make concessions and respect international order. The “Lisa case” 

only further cooled relations between the two countries, which were already in deep crisis, 

and further undermined the remaining confidence of German actors in improving the 

situation. 
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Seznam zkratek 

 

AfD   Alternativa pro Německo/ Alternative für Deutschland 

ASW Aliance pro bezpečnost v hospodářství/ Allianz für Sicherheit in der 

Wirtschaft 

BBK Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách/ 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

BfV Spolkový úřad pro ochranu ústavy/ Bundesamt für 

Verfassungsschutz 

BKA   Spolkový kriminální úřad/ Bundeskriminalamt 

BMI Spolkové ministerstvo vnitra, stavebnictví a vlasti/ 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 

BND   Spolková zpravodajská služba/ Bundesnachrichtendienst 

BSI Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky/ Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik 

BSR   Spolková bezpečnostní rada/ Bundessicherheitsrat 

CDU Křesťanskodemokratická unie Německa/ Christlich Demokratische 

Union Deutschlands 

CIR   Kybernetický a informační prostor/ Cyber – und Informationsraum 

CSU  Křesťansko-sociální unie Bavorska/ Christlich-Soziale Union in 

 Bayern 

Cyber-AZ Národní kybernetické obrané centrum/ Nationales Cyber-

Abwehrzentrum 

ESCTF  Jednotka East StratCom Task Force 

EU   Evropská unie 

EU INTCEN  EU Intelligence and Situation Centre 

FDI   Přímé zahraniční investice 

FDP   Svobodná demokratická strana/ Freie Demokratische Partei 

GIZ   Společné internetové centrum/ Gemeinsames Internetzentrum 

GTAZ Společné protiteroristické centrum/ Gemeinsames 

Terrorismusabwehrzentrum 

G7   Skupina G7/ Group of Seven 

Hybrid CoE  European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats 
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IT   Informační technologie 

KZV   Koncepce civilní obrany/ Konzeption ziviler Verteidigung 

MAD   Služba pro vojenskou kontrašpionáž/ Militärische Abschirmdienst 

NATO   Severoatlantická aliance/ North Atlantic Treaty Organization  

NPD Národnědemokratická strana Německa/ Nationaldemokratische 

Partei Deutschlands 

OSN   Organizace spojených národů/ United Nations 

RT   Zpravodajská síť Russia Today 

SPD Sociálnědemokratická strana Německa/ Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands 

SSSR   Svaz sovětských socialistických republik 

SZBP   Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie 

USA   Spojené státy americké 
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