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Abstrakt 

Tato diplomová práce analyzuje fenomén ruské informační války cílené na tři pobaltské 

státy – Litvu, Lotyšsko a Estonsko. V pěti kapitolách práce nejprve teoreticky rozebírá 

fenomén informační války, jeho specifické prvky a výhody, kvůli kterým ji používá Ruská 

federace používá, a následně přibližuje konceptuální předpoklady a podmínky k vedení 

informační války Ruskou federací právě v pobaltském regionu. Informační válka je v tomto 

ohledu chápána jako psychologický nátlak na populaci v pobaltských státech. To znamená, že 

jde o jeden z nástrojů zahraniční politiky Kremlu k prosazování jeho zájmů a vlivu, protože 

iniciátorem těchto informačních kampaní jsou ruská státní média, případně jejich zástupná 

média, která prosazují proruskou rétoriku. V empirické části se práce na základě 

konceptuálně stanovených faktorů a konkrétních událostí souvisejících s nimi zabývá 

diskursy a narativy šířenými v ruských či proruských médiích, které ve všech třech 

pobaltských zemích působí. Konkrétněji, analýza se zabývá obsahem těchto narativů, jejich 

rétorikou, specifickými vlastnostmi, kontextem a možnými dopady na společnost 

v pobaltských státech. Cílem této práce je tak pomocí obsahové analýzy zevrubně 

zanalyzovat význam a kontext jednotlivých narativů, stejně jako jejich možné cíle a dopady 

na společnost v pobaltských státech. Obojí souvisí právě se stanovenými faktory, které 

ovlivňují vzájemné vztahy mezi Ruskem a třemi pobaltskými republikami, ale zároveň také 

představují výhodné podmínky pro aplikaci (dez)informačních kampaní a proruských 

narativů, které prosazují vliv a zahraniční zájmy Ruské federace. Mezi hlavní faktory určující 

vztah mezi zeměmi a jejich podmínky patří: geografická blízkost a sdílení společné hranice 

mezi ruským územím a pobaltskými zeměmi; dlouholetá společná historie, především tedy 

během existence pobaltských států pod sovětskou nadvládou; početná menšina etnických 

Rusů a dalších ruskojazyčných národů, tedy i hojně rozšířená znalost ruštiny; a členství 

pobaltských v západních mezinárodních organizacích, zejména v Evropské Unii a 

Severoatlantické alianci. Na základě těchto faktorů byly ustanoveny tři kategorie – etnicko-

jazyková a kulturní, historická a politicko-bezpečnostní – v jejichž rámci na základě obsahové 

analýzy jednotlivých narativů byly zkoumány konkrétní články, cílící na publikum 

v pobaltských státech, zejména to menšinové ruskojazyčné. Právě proto pak bude 

vyhodnocen na základě jednotlivých faktorů možný dopad ruské informační války na 

celkovou situaci v pobaltské společnosti.  



 

 
 

Abstract 

This diploma thesis analyses the phenomenon of the Russian information warfare 

targeting the Baltic states – Lithuania, Latvia and Estonia. In five chapters the thesis initially 

theoretically examines phenomenon of the information warfare itself, specifically its typical 

components and advantages because of which the Russian Federation uses it. After that, the 

thesis estimates conceptual preconditions and incentives in the Baltic region due to which 

Russia implements the information warfare specifically in this region. The information 

warfare in this sense is understood as the psychological pressure onto the society of Baltics, 

hence, as one of the tools to enforce the interests and goals of the Kremlin´s official foreign 

policy, because the initiators of such information campaigns are the Russian state media or 

their proxies. Third, in the empirical part, based the conceptually determined factors and 

particular events related to them, thesis thoroughly deals with discourses and narratives 

spread through the Russian and pro-Russian media operating in the Baltic states. More 

specifically, the analysis conducts research of the content of these narratives, their rhetoric, 

specific features, context and possible impacts onto the society in the Baltics. The goal of 

this thesis is to analyse thoroughly through the content analysis meaning and context of the 

specific narratives as well as their possible intentions and consequences. Both of those 

aspects are related to the factors, which are influencing the relations between Russia and all 

three Baltic republics. At the same time, those factors present advantageous conditions due 

to the spread of disinformation campaigns and pro-Russian narratives, which enforce the 

influence and foreign-policy interests of Russian Federation. Among the main such factors, 

determining both the mutual relations as well as its conditions are: geographical proximity 

and a shared mutual border between Russia and three Baltic states; long-year common 

history, especially that one in the second half of 20th century under the Soviet rule; the 

numerous minority of ethnic Russians as well as other Russian-speaking ethnics and 

widespread use of Russian language; and membership of Baltics in the international 

organization, especially EU and NATO. Based on these factors there have been established 

three categories – ethno-linguistic and cultural, historical and political-security – within 

which the pro-Russian narratives in the media articles targeting the Russian-speaking 

minorities have been measured by the content analysis. Because of that, in the end of the 



 

 
 

thesis there would be an evaluation of possible impact of Russian information warfare onto 

the society in the Baltics.     
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Úvod 

Tato diplomová práce zkoumá fenomén informační války používané Ruskou federací na 

případové studii tří pobaltských republik – Litvy, Lotyšska a Estonska. Povaha pobaltského 

regionu je specifická, stejně jako vztah jednotlivých zemí s Ruskou federací, což vede Moskvu 

k užití takového nástroje zahraniční politiky, jako je informační válka. Všechny tři pobaltské 

státy mají se současným Ruskem společnou historii, přičemž současné vztahy ovlivňuje 

zejména společná existence pod Sovětským svazem. Od jeho rozpadu v roce 1989 mají 

pobaltské republiky s Ruskou federací společnou hranici, což je v současném pojetí ruské 

zahraniční politiky spolu s dalšími postsovětskými zeměmi řadí do tzv. blízkého zahraničí, 

tedy strategické oblasti, ve které má Moskva zájem uplatňovat svůj vliv. S tím souvisí i další 

důležitý faktor determinující vzájemné vztahy, a sice početné ruskojazyčné menšiny 

v pobaltských zemích, které se zde nacházejí zejména od dob Sovětského svazu. Důležitou 

událostí pro vývoj vztahů v postsovětské době byl vstup pobaltských států do EU a NATO 

v roce 2004, čímž byla potvrzena jejich prozápadní zahraničně-politická orientace. Pro Rusko 

to naopak znamenalo oslabení potenciálního vlivu v těchto státech, a také hrozbu 

protiopatření při případné eskalaci napětí v pobaltském regionu. Další důležité události pro 

vzájemné vztahy se odehrály v roce 2014, kdy Ruská federace anektovala Krymský 

poloostrov a intervenovala na východě Ukrajiny, což vzhledem k podobnostem mezi 

pobaltskými zeměmi a Ukrajinou na základě výše zmíněných faktorů vyvolalo obavy v těchto 

zemích. Výhodou pobaltských republik ve srovnání s Ukrajinou je však právě jejich členství 

v EU, ale především v NATO, které je činí bezpečnějšími, a navíc garantuje pomoc v případě 

napadení. Na druhou stranu to představuje možnost pro Rusko testovat akceschopnost celé 

aliance, a to nejenom ve vojenské rovině, ale také právě na nekonvenční úrovni. Z toho 

vyplývá, že zejména tyto faktory jsou hlavním důvodem k aplikaci informační války 

v pobaltském regionu, jakožto strategie k prosazování zahraničně-politických zájmů 

a udržování vlivu v regionu. 

Práce tak detailně analyzuje konkrétní podobu, projevy, cíle a možné dopady ruských 

(dez)informačních kampaní a narativů, které se šíří mediálním a informačním prostorem 

pobaltských států přes státně podporovaná ruská média, případně zástupná média 

s proruskou orientací. Toto téma je velmi aktuální vzhledem k tomu, že tyto informační 
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kampaně stále probíhají na každodenní bázi a představují tak hrozbu pro bezpečnost zemí 

a jejich vnitřní soudržnost. Tímto způsobem bude na informační kampaně a narativy během 

celé práce nahlíženo, tedy jako na prostředek oficiální ruské zahraniční politiky, který má za 

úkol ovlivnit veřejné mínění a tím destabilizovat vnitřní situaci v jednotlivých zemích. Práce je 

rozdělená do pěti kapitol.   

První kapitola analyzuje koncepty hybridní a informační války na základě jejich specifik 

v porovnání s jinými typy válek. Srovnává různé definice a přístupy k těmto konceptům, a to 

i podobnosti či rozdíly mezi západními a ruskými autory. Z těchto poznatků jsou pak dále 

zdůrazněny ty, které zvýhodňují Rusko jako šiřitele informační války, a jsou tedy hlavním 

důvodem, proč tento asymetrický prostředek v zahraničí užívá.  

Druhá kapitola přibližuje konceptuální rovinu vzájemných vztahů mezi Ruskou federací 

a pobaltskými státy, tedy jejich vývoj od rozpadu Sovětského svazu až do současnosti. Ve 

čtyřech podkapitolách budou nejprve na základě tří skupin faktorů – etnicko-jazykových, 

historických a politicko-bezpečnostních – stručně přiblížené rozdíly mezi oběma stranami, 

které vedou k jejich komplikovaným vzájemným vztahům, a tudíž vytvářejí jak motivaci, tak 

i dobré podmínky pro šíření informační války v pobaltském diskursu. Ve čtvrté podkapitole 

budou představena specifika mediálního a informačního prostoru v pobaltských zemích, 

která napomáhají šíření proruského narativu.  

Ve třetí, krátké kapitole bude představena metodologie použitá v empirické části. 

Vzhledem k povaze zkoumaného fenoménu práce přistoupila k aplikaci prvků obsahové 

a diskursivní analýzy článků na dvou internetových serverech, které jsou přímo napojené na 

ruské státní mediální společnosti a působí v celém pobaltském regionu. Kromě toho budou 

v této kapitole představeny souhrnné specifické vlastnosti proruského narativu, tedy jakým 

způsobem se snaží zapůsobit na příjemce informací. 

Čtvrtá kapitola, empirická, poté do detailu rozebere na základě rozdělení do tří skupin 

jednotlivé konfrontační narativy. Ve třech rozsáhlých podkapitolách zanalyzuje na 

konkrétních událostech od roku 2018 obsah, charakteristické prvky, rétoriku, kontext a další 

aspekty proruského narativu. Konkrétně, první podkapitola se bude zabývat narativy 

pojednávajícími o situaci ruskojazyčných menšin v pobaltských státech v souvislosti 

s integračními procesy, které zde probíhají v rámci sjednocení společnosti, ovšem proruským 

narativem jsou negativně vyobrazovány jako namířené proti rusofonním menšinám. Druhá 
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analyzuje diskurs upozorňující na rozdíly v pojetí historie mezi oběma stranami, přičemž 

negativně vyobrazuje právě výklad odporující tomu ruskému, zejména co se týče událostí 

kolem Druhé světové války. Třetí se zaměří na kritiku NATO jako agresivního a nejednotného 

celku, ale také na členství pobaltských zemí v rámci této aliance, s čímž je podle ruského 

výkladu spojena celá řada problémů a destabilizačních faktorů.   

Pátá a poslední kapitola zanalyzuje možné dopady informačních kampaní na společnost 

v pobaltských zemích. Na základě vyhodnocení sledovanosti a čtenosti proruských médií 

v kombinaci s faktory pojednávajícími o celkové vnitřní situaci v jednotlivých státech tak 

budou stanovené předpoklady, jaký je celkový dosah a jaké možné následky má šíření 

proruského narativu v místních médiích.  

Výzkumné otázky, hypotézy, předchozí výzkum a přehled použitých zdrojů 

Hlavní výzkumnou otázku této diplomové práce autor formuloval takto: Jakým 

způsobem vede Ruská federace (dez)informační válku proti pobaltským státům? Hlavním 

cílem práce je tak zjistit typické vlastnosti proruských narativů šířených v informačním 

prostředí Litvy, Lotyšska a Estonska, jejich účel a také potenciální dopad na společnost. Co se 

týče konkrétně detailní analýzy tohoto tématu, tak práce rozebírá právě proruský diskurs 

v těchto médiích, a snaží se zjistit, jakou roli v jeho šíření, případně v dopadech na 

společnost, hrají různé faktory existující v pobaltských státech. Takovými faktory jsou 

konkrétně: společná historie s ruským státem; početná ruská a ruskojazyčná menšina 

v pobaltských zemích; tím pádem rozšířená ruština v tomto regionu, která je odvozená od 

předchozích dvou faktorů; ale také členství těchto zemí v západních politických a vojensko-

politických organizacích – tedy v Evropské unii, a zejména v Severoatlantické alianci, kterou 

Ruská federace považuje za svého nepřítele. Na základě toho bude vyhodnocen nejenom 

tento narativ, ale také jeho možné dopady na společnost v pobaltských zemích   

Hlavní hypotéza práce vyplývá přímo z výzkumné otázky a dalších detailů, zmíněných 

výše. To znamená, že souhrnná hypotéza této práce zní: Ruská federace používá nástroj 

(dez)informační války a (dez)informačních kampaní jako strategii pro prosazování svého vlivu 

a zahraničně-politických zájmů, a zároveň k destabilizaci, demoralizaci a celkovému oslabení 

liberálně demokratických systémů etablovaných v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. K její intenzitě 

a dopadům přispívají faktory jako geografická lokalita blízká teritoriu Ruské federace, 
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společná historie spojená s dřívější ruskou či sovětskou nadvládou v této oblasti, početná 

ruská menšina stejně jako rozšířené používání ruského jazyka, a také členství těchto států 

v EU a zejména NATO. Právě proto ruský narativ cílí na různé oblasti společenských témat, 

týkajících se konkrétně společenské a životní situace místního ruského a rusofonního 

obyvatelstva, společné historie s pobaltskými státy či zahraničně-politické orientace 

pobaltských států. Hlavní cílovou skupinou je ruskojazyčné publikum, ve kterém se RF skrze 

vlastní či spřízněná média snaží vyvolat protestní potenciál, který v ideálním případě povede 

k další polarizaci společnosti, oslabení její vnitřní soudržnosti a další eskalaci napětí. Cílem 

této strategie je kromě destabilizace uvnitř států také vyvažování hrozeb souvisejících se 

společnou hranicí se členy NATO, ale také nevojenská konfrontace s aliancí, motivovaná 

zjištěním stavu její akceschopností a soudržnosti. Výhodou této strategie je totiž její 

nenásilnost a také možnost popřít zapojení státních složek, což je jeden z hlavních důvodů, 

proč ji Ruská federace používá právě k tomuto účelu. Celkový možný dopad těchto kampaní 

je zvýšený právě díky rozšířenosti ruštiny v tomto regionu, ovšem v praxi je limitovaný právě 

na určitou část rusofonní menšiny, případně nespokojených občanů se současnou situací 

v těchto zemích, zejména co se týče socioekonomických faktorů. Informační kampaně tak 

sice podněcují nestabilitu a polarizaci tím, že poukazují na společenské problémy, avšak tyto 

tendence doposud nevedly k žádné výrazné destabilizaci uvnitř státu či ke změně směřování 

zahraniční politiky. 

V akademické literatuře existuje celá řada publikací analyzujících fenomén ruské 

hybridní a informační války. Jednou z nich je práce Michaela Weisse a Petera Pomerantseva,1 

zabývající se přímo fenoménem využití informací a jejich šíření pro zahraničně-politické 

účely, konkrétně jak toto provádí ruská diplomacie. Ulrik Franke2 ve své práci zkoumá podíl 

vládních složek na této strategii a její kooperaci s armádou, ale také hlubší motivaci 

a fascinaci Ruské federace fenoménem informační války.  

 
1 Peter Pomerantsev a Michael Weiss, „The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes 

Information, Culture and Money,“ Insitute of Modern Russia (2014): 1–43, 
https://www.stratcomcoe.org/peter-pomerantsev-michael-weiss-menace-unreality-how-kremlin-weaponizes-
information-culture-and 

2 Ulrik Franke, „War by non-military means: Undesrtanding Russian information warfare,“ Totalförsvarets 
forskningsinstitut [Švédská obranná výzkumná agentura], Březen 2015, 
https://dataspace.princeton.edu/handle/88435/dsp019c67wq22q 

https://www.stratcomcoe.org/peter-pomerantsev-michael-weiss-menace-unreality-how-kremlin-weaponizes-information-culture-and
https://www.stratcomcoe.org/peter-pomerantsev-michael-weiss-menace-unreality-how-kremlin-weaponizes-information-culture-and
https://dataspace.princeton.edu/handle/88435/dsp019c67wq22q
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Z hlediska konkrétní případové studie pobaltských zemí jsou v akademické literatuře 

spíše analýzy zaměřující se na hybridní válku Ruska v Pobaltí jako celek. Všechny tyto práce 

se zabývali zejména charakteristikou hybridních prostředků k vytváření nátlaku, jejich 

projevy a možnými scénáři průběhu, stejně tak doporučeními pro pobaltské státy, ale také 

EU a NATO jak se těmto praktikám bránit. V tomto ohledu je důležité zmínit publikace 

Alexandera Lanoszky,3 Roda Thorntona a Manose Karagiannise,4 Andrew Radina,5 či Mikea 

Winnerstiga a kol.6 Existují však i analýzy zabývající se pouze informační válkou. Zejména se 

jedná o analýzy vydávané NATO centrem pro strategickou komunikaci a dovedností se 

sídlem v Rize, analyzující např. proces šíření informací přes propojené sítě proruských 

internetových serverů v pobaltských zemích,7 používáním společné historie jako ruského 

nástroje pro vytváření tlaku na pobaltské země,8 či různými destabilizačními druhy narativů 

šířenými v pobaltském a skandinávském regionu skrze ruská média.9 Tyto publikace a mnoho 

dalších poslouží zejména v teoretické, konceptuální a také částečně hodnotící části. Kromě 

toho bude práce ve své empirické části analyzovat konkrétní články, ve kterých se projevují 

proruské narativy, a to zejména ze serveru Baltnews, působícího ve všech třech pobaltských 

zemí, a Sputnik News, existujícího na lotyšské a litevské doméně. V části vyhodnocující 

možné dopady narativů na společnost pak práce bude čerpat z veřejně dostupných studií 

a průzkumů veřejného mínění, související přímo i nepřímo s konkrétními narativy. 

 
3 Alexander Lanoszka, „Russian hybrid warfare and extended deterrence in eastern Europe,“ International 

Affairs 92, č. 1 (2016): 175–195, https://doi.org/10.1111/1468-2346.12509 
4 Andrew Radin, „Hybrid Warfare in The Baltics – Threats and Potential Responses,“ RAND Corporation 

(2017): 1–48, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1577.html 
5 Rod Thornton a Manos Karagiannis, „The Russian Threat to the Baltic States: The Problems of Shaping 

Local Defense Mechanisms,“ The Journal of Slavic Military Studies 29, č. 3 (2016): 331–351, 
https://doi.org/10.1080/13518046.2016.1200359 

6 Mike Winnerstig a kol., „Tools of Destabilization. Russian Soft Power and Non-Military Influence in the 
Baltic States,“ Totalförsvarets forskningsinstitut [Švédská obranná výzkumná agentura] (2014): 1–146, 
https://www.stratcomcoe.org/mike-winnerstig-ed-tools-destabilization-russian-soft-power-and-non-military-
influence-baltic-states 

7 Belén Carrasco Rodríguez, „Information laundering in the Nordic-Baltic region,“ (Riga: NATO Strategic 
Communication Centre of Excellence, 2020): 1–176, https://stratcomcoe.org/publications/information-
laundering-in-the-nordic-baltic-region/26  

8 Ivo Juurvee a kol., „Falsification of History as a Tool of Influence,“ (Riga: NATO Strategic Communications 
Center of Excellence, 2020): 1–93, https://stratcomcoe.org/publications/falsification-of-history-as-a-tool-of-
influence/16  

9 Māris Cepurītis a kol., „Russia´s Footprint in the Nordic-Baltic Information Environment 2019/2020,“ 
(Riga: NATO Strategic Communication Centre of Excelence, 2020): 1–81, 
https://stratcomcoe.org/publications/russias-footprint-in-the-nordic-baltic-information-environment-
20192020/24 

https://doi.org/10.1111/1468-2346.12509
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1577.html
https://doi.org/10.1080/13518046.2016.1200359
https://www.stratcomcoe.org/mike-winnerstig-ed-tools-destabilization-russian-soft-power-and-non-military-influence-baltic-states
https://www.stratcomcoe.org/mike-winnerstig-ed-tools-destabilization-russian-soft-power-and-non-military-influence-baltic-states
https://stratcomcoe.org/publications/information-laundering-in-the-nordic-baltic-region/26
https://stratcomcoe.org/publications/information-laundering-in-the-nordic-baltic-region/26
https://stratcomcoe.org/publications/falsification-of-history-as-a-tool-of-influence/16
https://stratcomcoe.org/publications/falsification-of-history-as-a-tool-of-influence/16
https://stratcomcoe.org/publications/russias-footprint-in-the-nordic-baltic-information-environment-20192020/24
https://stratcomcoe.org/publications/russias-footprint-in-the-nordic-baltic-information-environment-20192020/24
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Přínos této práce by tak měl být viditelný v několika rovinách. Především jde 

o prohloubení znalostí o obsahu, kontextu, povaze a charakteristických projevech 

proruského narativu, který je na jedné straně velmi přizpůsobivý, co se týče šíře témat, na 

která reaguje, na straně druhé, jak bude zmíněné podrobněji v empirické části, je celkový 

účel všech narativů v podstatě stejný, tedy zdiskreditovat daného politika/instituci, podrývat 

důvěryhodnost a udržet klíčový vliv na cílovou skupinu. Na základě stanovených kategorií 

narativů tak práce přináší detailní vhled do prostředí ruské informační války v mediálním 

prostoru, což je aktuální téma, které je hojně diskutované v rámci sociálních věd. Navíc tato 

práce také přispívá k vyhodnocení možných dopadů na základě sběru dat týkajících se 

konkrétních narativů, ať už podle stanovených kategorií, či jiných faktorů. To může 

poskytnout jednak motivaci k dalšímu výzkumu pouze dopadů jednotlivých narativů, 

případně základ pro potírání negativních důsledků spojených s ruskou informační válkou. 

Užitá citační norma odpovídá požadavkům akademického časopisu Acta Universitas 

Carolinae – Studia Territorialia.10 

  

 
10 Více viz https://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/about/submissions  

https://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/about/submissions
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1 Teoretické koncepty hybridní a informační války a jejich specifika v případě 

Ruské federace 

Fenomén hybridní války je v současném pojetí politických a sociálních věd často 

analyzovaným a skloňovaným pojmem. Jeho popularita souvisí zejména s rozvojem nových 

technologií a strategických postupů v řešení konfliktů mezi aktéry v mezinárodních vztazích, 

ať už státními či nestátními. V souvislosti s tím se mezi sociálními vědci rozvinula debata 

o tom, zda lze tento koncept považovat za samostatný typ války jako takové, přičemž 

v tomto ohledu existují jak podporovatelé, tak odpůrci. Vzhledem ke komplexnosti celého 

konceptu, stejně jako všech prostředků a nástrojů, které jsou v jeho rámci použité, je 

důležité hledat jak společné znaky a jmenovatele mezi pojetími hybridní války, tak 

rozdílnosti, které mohou posloužit právě k separaci jednotlivých složek, ze kterých je 

hybridní válka složená.  

Tato kapitola proto hlouběji zanalyzuje teoretickou koncepci hybridní války, kdy 

identifikuje její charakteristické prvky, které ji odlišují od dalších koncepcí války. Zároveň také 

upozorní na různé percepce hybridní války v pojetí různých autorů. Z celého pojetí pak bude 

vyňatý jako samostatný pojem informační válka, která bude blíže definována podle stejných 

kritérií, tedy co je pro ni typické, kdy a proč se používá a jak se projevuje. Oba tyto pojmy pak 

budou aplikované přímo na Ruskou federaci, tedy zejména na percepci hybridní a informační 

války v koncepci ruských analytiků i politické garnitury. Jejich specifika budou zanalyzována 

v konkrétních případech, ve kterých je Rusko používá. Vše z této kapitoly je potřebné pro 

další části této práce, protože zanalyzované výsledky budou hlouběji rozvinuty v případové 

studii pobaltských států, čímž právě tyto teoretické předpoklady podpoří.  

1.1 Koncept hybridní války 

Termín hybridní válka je sám o sobě velmi komplikovaný ke konceptualizaci, a to 

z několika důvodů. Hlavní problém spočívá v tom, že neexistuje žádná jednotná definice, na 

které by se všichni autoři shodli, což souvisí jak s rozdílným pojetím různých analytiků, tak 

s komplexností celého fenoménu. Zejména proto je důležité zmínit, v čem se hybridní válka 

liší od klasického pojetí války, ale také jak se konkrétní definice různých autorů liší.  

Z historické perspektivy je hybridní válka, jak ji chápe Wither, kombinací konvenčních 

a neregulérních vojenských strategií (jako jsou i např. terorismus či guerillové boje aj.) při 
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zapojení státních i nestátních aktérů. Tyto prostředky, ačkoliv jsou různorodé, spojuje tyto 

stejný politický cíl. To znamená, že takový způsob vedení války není novým fenoménem, 

protože podobná strategie byla v historii použita několikrát. Wither zmiňuje např. 

Peloponéské války, tažení Napoleona či postup Wehrmachtu směrem na východ Evropy, 

přičemž s postupem času získaly tyto hybridní operace větší roli.11 V podobné konotaci mluví 

v rámci širšího pojetí hybridní války rovněž Lanoszka, který zmiňuje právě kombinaci prvků 

konvenční války s guerillovým stylem válčení. Široká je dle autora v tom smyslu, že takovým 

způsobem by také druhá světová válka měla být považována za hybridní konflikt, ale nikdo 

z analytiků ji tak nedefinoval.12 Problematiku takto inkluzivní definice rozebírají i další studie. 

Analýza centra pro strategickou komunikaci v rámci Severoatlantické aliance (dále jen NATO) 

uvádí, že tímto způsobem lze pohlížet na všechny konflikty, ve kterých se strany účastnící se 

konfliktu nezaměřily jen na použití jedné konkrétní strategie, zpravidla konvenčního zapojení 

pouze vojenských složek.13  

Hlavním faktorem, který v současném pojetí odlišuje hybridní válku od jejích možných 

variant v minulosti, je právě zapojení dříve nepoužívaných nevojenských prvků do vedení 

války, což souvisí zejména s rozvojem moderních technologií. Thornton a Karagiannis 

zmiňují, že mnoho autorů takovou změnu zaznamenalo už v 90. letech 20. století, přičemž 

hybridní válka se postupně rozvinula v široké množství možností a variant použití vojenských 

i nevojenských nástrojů, které si sice dříve spíše konkurovaly, ale správně použité 

dohromady vytvořily schopnou synergii k dosažení politických cílů.14 V tomto moderním 

smyslu je autory nejvíce skloňovaná definice hybridní války zformovaná Hoffmannem, která 

ji specifikuje jako „hrozby, které zahrnují celou škálu různých módů války, tedy konvenčních 

strategií, nekonvenčních a neregulérních praktik včetně terorismu a kriminální činnosti; tyto 

praktiky přitom mohou být uplatňovány oběma stranami konfliktu, a to i když se jedná 

 
11 James K. Wither, „Making Sense of Hybrid Warfare,“ Connections 15, č. 2 (2016): 73–87, 

https://www.jstor.org/stable/10.2307/26326441, 74.  
12 Alexander Lanoszka, „Russian hybrid warfare and extended deterrence in eastern Europe,“ 

International Affairs 92, č. 1 (2016): 175–195, https://doi.org/10.1111/1468-2346.12509, 177–178.  
13 Andris Spruds a kol., Internet Trolling as a Tool of Hybrid Warfare: The Case of Latvia (Riga: NATO 

Strategic Communication Centre of Excellence, 2016): 1–106, 
https://issuu.com/natostratcomcoe/docs/full_report_trolling_25012016, 7.  

14 Rod Thornton a Manos Karagiannis, „The Russian Threat to the Baltic States: The Problems of Shaping 
Local Defense Mechanisms,“ The Journal of Slavic Military Studies 29, č. 3 (2016): 331–351, 
https://doi.org/10.1080/13518046.2016.1200359, 332.  

https://www.jstor.org/stable/10.2307/26326441
https://doi.org/10.1111/1468-2346.12509
https://issuu.com/natostratcomcoe/docs/full_report_trolling_25012016
https://doi.org/10.1080/13518046.2016.1200359
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o nestátní aktéry.“15 Gvineria doplňuje, že cílem těchto praktik je dosažení politických cílů 

a zájmů, přičemž jejích iniciátoři využívají asymetričnost a flexibilitu, která vyplývá 

z kombinace vojenských a nevojenských prostředků.16 V rámci hybridní války tak může být 

použita celá řada různorodých praktik, jako jsou informační a kybernetické operace, 

zástupné skupiny a síly, tajné operace, politický a ekonomický vliv, ale také konvenční 

i nukleární zastrašování.17 Jak již bylo naznačeno výše, právě toto inkluzivní pojetí  je např. 

podle Withera v nesouladu s realistickým chápáním mezinárodních vztahů, které považují 

období míru za pokračování války, protože je touto definicí za hybridní válku považována 

veškerá nenásilná konfrontace mezi dvěma aktéry, ve které se obě strany nestřetnou pouze 

v rámci boje mezi armádami. V této logice by tak rovněž použití klasické diplomacie či 

strategie „soft power“ šlo považovat za projevy války.18  

Kromě toho je také důležité zmínit, že pojem hybridní v tomto smyslu vznikl na Západě 

a je používán zejména západními analytiky a politiky, přičemž ti ruští například užívají pojmy 

„nelineární válka“ či „válka nové generace“,19 což bude blíže specifikováno níže. Wither navíc 

zmiňuje, že hybridní válka má několik příbuzných konceptů v rámci teorie války, se kterými 

má některé společné prvky. Podle něj tak nepřináší nic zcela nového, spíše jen kombinuje 

tyto prvky dohromady. Příklady takových konceptů jsou např. asymetrická válka, která se 

projevuje podobnými nástroji jako hybridní a je analyzována zejména v souvislosti se 

strategiemi snažícími se konkurovat technologickému vývoji v USA a v dalších západních 

státech, případně válka 4. generace, která právě analyzuje nové možnosti válečného 

konfliktu, které celosvětově rozšířený informační a digitalizovaný prostor nabízí.20 

Je tak zřejmé, že mezi autory existují různé definice a názory na to, co hybridní válka 

znamená a zdali má být považována za samostatný fenomén a typ války. Na druhé straně, 

 
15 Wither, „Making Sense of Hybrid Warfare,“ 75.  
16 Shota Gvineria, „Information Warfare as Russia´s Hybrid Warfare tool,“ v Information Warfare – New 

Security Challenge for Europe, vyd. Tomáš Čižík a kol. (Bratislava: Center for European and North Atlantic 
Affairs, 2017), https://www.researchgate.net/publication/322695565_Information_Warfare_-
_New_Security_Challenge_for_Europe, 68–95, 74.  

17 Christopher S. Chivvis, „Understanding Russian Hybrid Warfare And What Can Be Done About It,“ RAND 
Corporation (2017): 1–10, https://www.rand.org/pubs/testimonies/CT468.html, 2–4. 

18 Wither, „Making Sense of Hybrid Warfare,“ 79–80. 
19 Peter Pomerantsev a Michael Weiss, „The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes 

Information, Culture and Money,“ Insitute of Modern Russia (2014): 1–43, 
https://www.stratcomcoe.org/peter-pomerantsev-michael-weiss-menace-unreality-how-kremlin-weaponizes-
information-culture-and, 6.  

20 Wither, „Making Sense of Hybrid Warfare,“ 77–78. 

https://www.researchgate.net/publication/322695565_Information_Warfare_-_New_Security_Challenge_for_Europe
https://www.researchgate.net/publication/322695565_Information_Warfare_-_New_Security_Challenge_for_Europe
https://www.rand.org/pubs/testimonies/CT468.html
https://www.stratcomcoe.org/peter-pomerantsev-michael-weiss-menace-unreality-how-kremlin-weaponizes-information-culture-and
https://www.stratcomcoe.org/peter-pomerantsev-michael-weiss-menace-unreality-how-kremlin-weaponizes-information-culture-and
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většina autorů se v obecné rovině shodne na hlavních nástrojích použitých v rámci hybridní 

války, zejména pak na důležité roli nevojenských prostředků, která je v mnoha případech 

důležitější než klasická vojenská konfrontace. V souvislosti s tím lze identifikovat několik 

specifických prvků, které hybridní válku od té klasické odlišují, a přes množství definic lze 

mezi autory najít konsensus právě v nich. Jak zmínil Radin, hybridní válka nemá žádnou 

konzistentní a všeobecně přijatou definici, liší se pojetím mezi západními a ruskými analytiky 

a má spoustu kritiků. Důležité však je, že drtivá většina autorů zmiňuje tento fenomén právě 

na příkladu ruské intervence na Ukrajině v roce 2014.21 A právě to je důvod, proč i tato práce 

používá termín hybridní války na rozdíl od ostatních konceptů, nehledě na to, jakkoliv se 

jejich specifika prolínají či liší. Ruská hybridní válka představuje komplexní zahraničně-

politickou strategii, která zahrnuje mnoho vojenských i nevojenských prostředků. Také proto 

se tato práce snaží zkoumat hlouběji pouze informační válku samostatně. Ta je právě jedním 

z konceptů v rámci války hybridní, a zejména v souvislosti s Ruskou federací (dále jen RF) je 

známá a hojně užívaná k dosažení cílů a zájmů Kremlu. Před aplikací informační války na 

konkrétní pojetí v případě RF je však nutné ji nejprve představit samostatně.  

1.2 Koncept informační války  

Použití informací pro politické a jiné účely naplňující zájmy státních či nestátních aktérů 

v mezinárodních vztazích má dlouhodobou historii. Šíření informací buď v pozitivním či 

negativním slova smyslu v rámci propagandy a informačních kampaní byla a je nedílnou 

součástí vedení války. V tomto smyslu se informační válka týká zejména psychologického 

vlivu, a to jak na civilní obyvatele, tak na armádu protivníka. Jako samostatný a specifický 

koncept války se ve vědecké literatuře však začal objevovat až v 90. letech 20. století. Stejně 

jako hybridní válka není explicitně novým fenoménem, který by se objevil až v posledních 30 

letech, ovšem zejména díky moderním technologiím a proměně vedení konfliktu na základě 

jejich rozvoje se právě tento konkrétní koncept dostal do popředí zájmu a autoři jej začaly 

uvádět jako samostatný fenomén.22 Stejně jako v případě hybridní války je nejprve nutné 

 
21 Andrew Radin, „Hybrid Warfare in The Baltics – Threats and Potential Responses“, RAND Corporation 

(2017): 1–48, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1577.html, 5.  
22 Aleksandra Kuczyńska-Zonik, „Russian propaganda: methods of influence in the Baltic States,“ Institute 

of East-Central Europe 14, č. 2 (2016): 43–59, 
https://www.researchgate.net/publication/320709581_Russian_propaganda_methods_of_influence_in_the_B
altic_States, 54.   

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1577.html
https://www.researchgate.net/publication/320709581_Russian_propaganda_methods_of_influence_in_the_Baltic_States
https://www.researchgate.net/publication/320709581_Russian_propaganda_methods_of_influence_in_the_Baltic_States
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uvést na pravou míru komplexnost celého konceptu a následně z něj vyčlenit konkrétní 

aspekty informační války vhodné pro účely práce. 

Edward Waltz ve své knize zmiňuje celou řadu hledisek, jak lze na informace nahlížet. 

Informace je možné chápat jako (1) data, tj. výsledky nějakého pozorování a analýzy, nebo 

jako (2) čistou informaci, tj. již zformovaná utříděná data, která prošla konkrétním procesem, 

anebo jako (3) vědomosti, znalosti a poznání, tzn. už zanalyzované a sesbírané informace, 

což se ve vojenské či bezpečnostní terminologii označuje slovem intelligence.23 Daleko 

důležitější je, jak Waltz chápe použití informace v konfliktu jakožto nefyzického nástroje, kde 

rovněž identifikoval tři různé formy. Za prvé to je ve smyslu oklamání, kdy iniciátor donutí 

napadeného podniknout neefektivní kroky, které ve výsledku sníží jeho akceschopnost. Za 

druhé jako psychologický útok, který je cílený na chápání a myšlení protivníka a má za účel 

jej dezorientovat, což by ve výsledku ovlivnilo jeho rozhodnutí či jeho možnosti odpovědět. 

Za třetí se jedná o informační útok na elektronická zařízení zajišťující orientaci, pozorování 

a komunikaci nepřítele, přičemž cíl je velmi podobný jako v předchozích dvou případech – 

znemožnit napadenému se bránit.24 Libicki také uvažoval nad komplexností informační války 

a identifikoval sedm jejích forem: velící a řídící,25 sběr informací, elektronickou, 

psychologickou, hackerskou, ekonomickou a kybernetickou.26 Waltzova práce popisuje ještě 

další autory, kteří ve své analýze rozdělili informační války do různých kategorií. Například 

Arquilla s Ronfeldtem představili 4 skupiny: (1) síťovou válku pojednávající o vedení konfliktu 

za účelem narušení chování a uvažování populace skrze různé nástroje (diplomacie, 

propaganda a další psychologické kampaně); (2) politickou válku, kterou vedou přímo vlády 

jednotlivých států mezi sebou, a to zejména za účelem zastrašení protivníka; (3) 

ekonomickou válku, která je pokračováním a přesahem politické války do dalšího odvětví; 

a (4) velící a řídící válku, tedy kategorii již identifikovanou Libickým, pojednávající o klasické 

vojenské operaci, vedené za účelem kontroly kritické infrastruktury a kapacit protivníka.27 

 
23 Edward Waltz, Information Warfare Principles and Operations (Norwood: Artech House Publishers, 

1998), https://www.semanticscholar.org/paper/Information-Warfare-Principles-and-Operations-
Waltz/1ac4c3e9d507f37f42725ff94f13999143ec841d, 1–2. 

24 Ibid., 7.  
25 V anglickém originále „command-and-control warfare“, nebo „C2W warfare“ 
26 Martin C. Libicki, What Is Information Warfare? (Washington DC: Center for Advanced Concepts and 

Technology Institute for National Strateigc Studies, 1995): 1–110, 
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a367662.pdf, x.  

27 Waltz, Information Warfare Principles and Operations, 16–17. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Information-Warfare-Principles-and-Operations-Waltz/1ac4c3e9d507f37f42725ff94f13999143ec841d
https://www.semanticscholar.org/paper/Information-Warfare-Principles-and-Operations-Waltz/1ac4c3e9d507f37f42725ff94f13999143ec841d
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a367662.pdf
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Steele nejprve rozdělil vedení informačního konfliktu do dvou dimenzí: na základě toho jaká 

technologie je v jeho průběhu použitá, a zároveň zdali se projevuje na fyzické či nefyzické 

úrovni. V souvislosti s tím pak rozdělil informační válku do čtyř kategorií: (1) velící a řídící 

válka a (2) „džihád“ (v ideologické rovině, cílící masovými kampaněmi na populaci) v rámci 

nefyzické informační války, a na druhé straně konflikty (3) vyšší či (4) nižší intenzity zahrnující 

zapojení informačních technologií, ale s použitím fyzické síly.28  

    Kromě různých kategorií se v literatuře objevují také různé definice informační války, 

které se sice nezabývají jejím rozdělením do specifických kategorií, ovšem poukazují na to, že 

rozdílnosti existují. Na základě toho se buď snaží najít definici platnou pro všechny kategorie, 

či přistupují k definici detailněji. Taddeo nejprve uvádí, že „informační válčení znamená 

použití informačních a komunikačních technologií v rámci útočných či obranných opatření 

v souvislosti s převzetím kontroly nad zdroji protivníka, či jejich narušením nebo 

zasažením“.29 Vzhledem k širokému záběru je charakter této definice značně inkluzivní 

a zároveň nekonkrétní. Autor sám zmiňuje, že například nerozeznává mezi informační válkou 

na jedné straně a terorismem, zločinem, či aktivismem na straně druhé. I proto ji pak 

přehodnocuje a více konkretizuje, že jde o použití informačních a komunikačních technologií 

„státem“, a navíc k původnímu znění přidal ještě dovětek, že: „(…) Je vedená v informačním 

prostředí s aktéry i cíli jak v nefyzické, tak fyzické doméně, přičemž použití se různí na základě 

okolností.“30 Libicki – ve své jiné práci než té výše zmíněné – také podporoval spíše inkluzivní 

pojetí informační války. Podle jeho názoru je nutné různé formy informační války shrnout 

pod jednu definici, a to zejména vzhledem k jejich společnému cíli a možné 

kombinovatelnosti.31 Szafranski zmiňuje informační válku v souvislosti se zajištěním kontroly 

nad informačními systémy, které zprostředkovávají řízení rozhodovacích procesů. Cílem 

tohoto snažení podle něj není fyzická destrukce nepřítele, ale podmanění skrze manipulaci, 

vlivové operace a napadání jeho znalostí či přesvědčení, tj. aby jednal v zájmu iniciátora 

 
28 Waltz, Information Warfare Principles and Operations, 18–19. 
29 Mariarosaria Taddeo, „Information Warfare: A Philosophical Perspective“, Philosophy & Technology 25 

(2012): 105–120, https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-011-0040-9, 109.  
30 Ibid., 114.  
31 Martin C. Libicki, „The Convergence of Information Warfare,“ Strategic Studies Quarterly 11, č.1 (2017): 

49–65, https://www.jstor.org/stable/10.2307/26271590, 49–50.    

https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-011-0040-9
https://www.jstor.org/stable/10.2307/26271590
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těchto operací.32 Thornton a Karagiannis popisují informační válku ve dvou rovinách. Nejprve 

v rámci infikace infrastruktury a bezpečnostních systémů, a poté jako o nástroji destabilizace 

za účelem přinutit cílový stát jednat v zájmu iniciátora informačních kampaní.33 Aro ve své 

analýze trollích kampaní ve Finsku použila více konkrétní definici, ve které „státem 

prováděná série strategických informačních a psychologických operací ovlivňuje názory, 

postoje a akce v cílové zemi“, a tím podporuje právě a cíle státu, který tyto operace 

generuje.34 Baumann byl při své práci zkoumající podobnosti a rozdílnosti západního 

a ruského diskursu dost minimalistický, zároveň ve stručnosti shrnul podstatu aktuálně 

nejvíce používaného typu informační války. Podle něj „jde o záměrnou manipulaci informací 

jako strategického nástroje“.35 Analýza NATO centra pro strategickou komunikaci zkoumající 

trollí kampaně v Lotyšsku pak zmiňuje použití psychologických praktik jako krok využívající 

místní populaci, skrze kterou agresor získává podporu pro své kroky jak v rámci svých 

vlastních obyvatel a vojáků, tak před mezinárodním obecenstvem.36  

Na základě těchto různých druhů a definic lze usuzovat, že fenomén informační války je 

podobně komplexní jako koncept války hybridní. Informační válka a informační kampaně 

jsou chápány jak ve smyslu jejich aplikace pro vojenské účely v rámci napadání informačních 

a komunikačních technologií či extrakce a sběru důležitých informací, tak ve smyslu cílených 

informací a propagandy na civilní obyvatele daného státu za účelem prosazování zájmů 

iniciátora. I proto je nutné pro další postup vymezit, jakou konkrétní oblastí informační války 

se bude práce v dalších kapitolách zabývat v souvislosti s jejím použitím RF.  

Z hlediska výše zmíněných kategorií půjde o psychologickou informační válku, zmíněnou 

Waltzem a případně Libickým, která je cílená přímo na lidi, jejich myšlení, přesvědčení 

a názory. Detailněji, Libicki rozděluje psychologickou informační válku do 4 podskupin: proti 

národní vůli, proti ozbrojeným silám, proti velitelům a proti kultuře, přičemž účelům této 

práce odpovídají zejména první a čtvrtá podskupina. Psychologická válka proti národní vůli 

 
32 Richard Szafranski, „A Theory of Information Warfare – Preparing For 2020,“ Airpower Journal (1995), 

http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/airchronicles/szfran.htm.  
33 Thornton a Karagiannis, „The Russian Threat to the Baltic States,“ 338.  
34 Jessikka Aro, „The cyberspace war: propaganda and trolling as warfare tools,“ European View 15 (2016): 

121–132, https://doi.org/10.1007/s12290-016-0395-5, 122. 
35 Mario Baumann, „'Propaganda Fights' and 'Disinformation Campaigns': the discourse on information 

warfare in Russian-West relations,“ Contemporary Politics 26, č. 3 (2020): 288–307, 
https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1728612, 292. 

36 Spruds a kol., Internet Trolling as a Tool of Hybrid Warfare, 6.  

http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/airchronicles/szfran.htm
https://doi.org/10.1007/s12290-016-0395-5
https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1728612
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využívá celosvětový dosah médií v rámci vlivu na partikulární cílové skupiny, zatímco 

informační válka proti kultuře působí skrze kulturní linky a jejich export na konkrétní 

spektrum lidí.37 Kromě toho má ruská informační válka, analyzovaná v této práci, také 

aspekty tzv. síťové války v podání Arquilly a Ronfeldta – tedy narušení uvažování populace 

skrze psychologické operace a propagandu – či Steeleho nefyzické pojetí informační války. 

Co se týče definic, tak pro potřeby práce je nutné zkombinovat několik jejich aspektů 

dohromady. Konkrétně se jedná o informační válku, která neužívá žádnou fyzickou sílu, 

a zároveň je využita jako strategický nástroj k dosažení zahraničně-politických cílů a zájmů, 

související s podmaněním a utvářením názorů a veřejného mínění cílového obyvatelstva, 

které by v ideálním případě měly být kompatibilní právě se zájmy agresora. Tento tlak 

zpravidla vytváří dezorientované, destabilizované a celkově polarizované prostředí v cílovém 

státě. Všechny zmíněné aspekty jsou typické pro psychologickou informační válku, kterou RF 

aplikuje jako integrální součást své zahraniční politiky. Právě hlubší analýza těchto a jiných 

prvků, jež jsou pro Kreml v použití psychologické informační války výhodné, budou blíže 

specifikovány v následující podkapitole.    

1.3 Ruská hybridní a informační válka  

1.3.1 Uchopení informační a hybridní války ve vládních dokumentech a akademické literatuře 

Před rozebráním specifických prvků a cílů, které ruská hybridní a informační válka 

představuje je nutné se nejprve pozastavit u teoretických a strategických předpokladů Ruska, 

vyplývajících z jeho pojetí obou konceptů. Přesněji řečeno, od kdy se Kreml začal zabývat 

restrukturalizací svých bezpečnostních struktur a strategického myšlení v rámci reakce na 

rostoucí vliv a popularitu hybridních nástrojů. Pomerantsev a Weiss zmiňují důležitost 

informační domény v bezpečnostní otázce Ruska alespoň od roku 2008. Podle autorů Kreml 

uvažuje o použití informací jako o „veřejné diplomacii, propagandě anebo nástrojích 

k přesvědčování, ale v tzv. ozbrojených termínech, jako o prostředku sloužícímu ke zmatení, 

vydírání, demoralizování a paralyzování“.38 Winnerstig jmenoval konkrétní pasáže 

z některých oficiálních vládních dokumentů, jako např. národní bezpečnostní strategie či 

koncept zahraniční politiky z roku 2009. Tyto dokumenty zmiňují využití obyvatelstva skrze 

 
37 Libicki, „What Is Information Warfare?“ 36–45.  
38 Pomerantsev a Weiss, „The Menace of Unreality,“ 4.  
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informační, kulturní a jiné metody k naplnění ruských zahraničních cílů a zájmů, zejména 

tedy zlepšují celkový obraz RF. Ruská vojenská doktrína z roku 2010 navíc pojednává 

o ozbrojené ochraně ruských bezpečnostních zájmů mimo území Ruska, pokud jsou 

v ohrožení.39 

Co se týče pozdějších vládních dokumentů, tak ruská vojenská doktrína z prosince roku 

2014 vnímala hrozby v informačním prostoru a rozvoj informačních technologií celkově za 

jedno z hlavních ohrožení pro bezpečnost RF, zejména v kombinaci s nevyřešenými konflikty 

či aktivitami externích aktérů ve státech sousedících s ruským územím.40 Doktrína zároveň 

identifikovala charakteristické rysy moderního konfliktu, které zahrnují zejména integraci 

vojenských složek s dalšími oblastmi, permanentní válečnou zónu či asymetričností použitých 

bojových metod. V souvislosti s tím je podle dokumentu nutné, aby RF na tyto tendence 

reagovala modernizací jak vojenských, tak nevojenských složek, a to ve smyslu posílení 

obranyschopnosti země skrze implementaci moderních technologií na jedné straně, a státní 

kontroly nad všemi institucemi zajišťující koordinaci a organizaci strategických operací na 

straně druhé. Doktrína také explicitně zmiňuje nutnost rozvoje těchto kapacit v případě 

potřeby prosadit zájmy RF, což může zahrnovat jejich nasazení v zahraničí, ať už na vojenské 

či nevojenské úrovni.41 Konkrétně pro informační doménu pak ve stejném roce vydalo ruské 

ministerstvo zahraničí „Úmluvu o mezinárodní informační bezpečnosti“, ve které pojednává 

o nutnosti bránit se negativním důsledkům napadení či získání informací a jejich vlivu na 

stabilitu států. V souvislosti s tím uvádí celou řadu konkrétních bezpečnostních hrozeb: 

použití dat a jejich přenosu k nepřátelským aktivitám, nelegální užití informačních zdrojů 

jiného státu bez jeho souhlasu, šíření informací za účelem podnícení nějakých tenzí či 

konfliktů vedoucích k nestabilitě a násilí, manipulace s tokem informací v informační sféře 

 
39 Mike Winnerstig a kol., „Tools of Destabilization. Russian Soft Power and Non-Military Influence in the 

Baltic States,“ Totalförsvarets forskningsinstitut [Švédská obranná výzkumná agentura] (2014): 1–146, 
http://appc.lv/wp-content/uploads/2014/12/FOI_Non_military.pdf, 21. 

40 „Military Doctrine of the Russian Federation,“ 25. 12. 2014, https://www.offiziere.ch/wp-
content/uploads-001/2015/08/Russia-s-2014-Military-Doctrine.pdf, 3–4.  

41 Ibid., 5–11.  

http://appc.lv/wp-content/uploads/2014/12/FOI_Non_military.pdf
https://www.offiziere.ch/wp-content/uploads-001/2015/08/Russia-s-2014-Military-Doctrine.pdf
https://www.offiziere.ch/wp-content/uploads-001/2015/08/Russia-s-2014-Military-Doctrine.pdf
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jiných států, anebo dezinformační kampaně či jiné šíření informací ovlivňující 

psychologickou, morální i etickou stránku společnosti.42 

Kromě těchto dokumentů je důležité také zmínit teoretické a strategické analýzy 

několika ruských vojenských stratégů, kteří podobně reagují na vzestup informačních a jiných 

hybridních praktik v rámci zahraničně-politických postupů. Jedním z nejvíce zmiňovaných 

autorů je Valerij Gerasimov, podle kterého se někdy mezi autory dokonce ruská hybridní 

strategie nazývá jako Gerasimovova doktrína. Ten ve svém článku z roku 2013 pro list 

Vojenno-Promyšlennyj Kurier rozebíral změny ve vedení konfliktu. Zmínil je v souvislosti 

s událostmi tzv. Arabského jara, kde se státy za velmi krátkou dobu ocitly v občanské válce 

a celospolečenském chaosu, což v některých případech vyvrcholilo až v zahraniční 

intervenci.43 Gerasimov uvedl, že celkové důsledky těchto událostí jsou srovnatelné 

s klasickou konvenční válkou. Rozdíl je v tom, že důležitost a efektivita nevojenských 

prostředků přerostla ty vojenské. Konkrétně Gerasimov označil takový typ vedení konfliktu 

za nelineární válku a charakterizoval jej jako "kombinaci politických, ekonomických, 

informačních, humanitárních a dalších nevojenských prostředků v kombinaci s protestním 

potenciálem populace," přičemž ty jsou dále podpořené o armádu, která se však účastní jen 

částečně, a její zapojení v plném rozsahu připadá v úvahu pouze v případě „zajištění 

koncového úspěchu v konfliktu.“44 Tato celková strategie podle něj vede k anulování výhod 

a silných stránek protivníka, čímž se sníží jeho bojový potenciál. Tuto válku lze navíc vést 

permanentně, tj. jak ve válečném stavu tak v době míru. Právě v obraně proti tomu by měla 

RF investovat do rozvoje své schopnosti bránit populaci, strategické objekty a komunikační 

kanály v rámci spolupráce na vojenské i nevojenské úrovni, protože reálná hrozba takových 

externích vlivů existuje. Zároveň však Gerasimov zmiňuje, že armáda musí být akceschopná 

k nasazení i mimo území RF, nebo že „nezáleží na síle a vyspělosti nepřítele (...) vždy bude mít 

slabiny, což znamená, že adekvátní prostředky k použití proti němu existují“. K tomu ještě 

 
42 Ulrik Franke, „War by non-military means: Understanding Russian information warfare,“ Totalförsvarets 

forskningsinstitut [Švédská obranná výzkumná agentura], Březen 2015, 
https://dataspace.princeton.edu/handle/88435/dsp019c67wq22q, 17–19.  

43 Mark Galeotti, „The 'Gerasimov Doctrine' and Russian Non-Linear War,“ Moscow´s Shadows 6. 7. 2014, 
staženo 15. 3. 2021, https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-
russian-non-linear-war/.  

44 Ibid.  

https://dataspace.princeton.edu/handle/88435/dsp019c67wq22q
https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war/
https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war/
https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war/
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dodává, že je nutným cílem této strategie „předstihnout nepřítele a zaujmout vedoucí pozici 

námi“, tj. Ruskem.45  

Mezi další významné teoretické práce zabývající se povahou moderního konfliktu 

a ruskou reakcí na něj patří nepochybně i článek Sergeje Čekinova a Sergeje Bogdanova, kteří 

tento fenomén nazývají pro změnu válkou nové generace. V principu se jejich poznatky nijak 

zvlášť neliší od Gerasimova – RF musí v důsledku této nové války restrukturalizovat své 

armádní i civilní kapacity, přičemž nutná je především podpora informačních kampaní, 

protože informační převaha bude v konfliktech rozhodující. Navíc, všechny tyto nevojenské 

prostředky včetně použití informací slouží k destabilizaci, poškození morálky a snížení 

obranyschopnosti cílového státu na straně jedné a k prosazování politických zájmů iniciátora 

těchto praktik na straně druhé.46 Čekinov a Bogdanov navíc tyto kroky uvádí do kontextu 

jako příklad západní strategie, kterou – skrze „zástěrku“ v podobě podpory médií 

a kulturních institucí v zájmu rozvoje demokracie – západní státy narušují vnitřní záležitosti 

konkrétních států. Dezinformace dle jejich názoru lze použít nejenom k působení na místní 

populaci, ale také na lidi po celém světě, před kterými iniciátor své kroky ospravedlňuje.47 

Dalšími vojenskými analytiky, kteří se zabývají proměnami války vzhledem k moderním 

technologiím je např. Vorobjov, který uvádí podobně jako v předchozí podkapitole Libicki 

důležitost koordinace různých složek informační války – psychologických i technologických – 

v prosazování politických zájmů. Sajfetdinov dále poukazuje jak na důležitost informačních 

kampaní jako doplňku k vojenským operacím, tak na jejich samostatné užití, a to i v případě 

zamezení ozbrojenému konfliktu. V případě užití jako doplňku byl Sajfetdinov prvním 

autorem, který to uvedl explicitně v souvislosti se strategií, kterou RF použila na Ukrajině.48 

Prjachin hovořil o nutnosti prosazovat ruské národní hodnoty a tradice, k čemuž by měla 

napomoci i vládní kontrola masmédií. V neposlední řadě, Starodubcev spolu s Bucharinem 

a Semjonovem identifikovali informační válku mj. jako důležitou psychologickou operaci 

sloužící k ovlivňování civilního obyvatelstva, přičemž jí lze aplikovat i v době míru.49 

 
45 Galeotti, „The Gerasimov Doctrine,“ staženo 15. 3. 2021. 
46 Sergej Čekinov a Sergej Bogdanov, „The Nature and Content of a New-Generation War,“ Military 

Thought 4 (2013): 12–23, https://www.usni.org/sites/default/files/inline-files/Chekinov-
Bogdanov%20Miltary%20Thought%202013.pdf, 12–16.  

47 Ibid., 17–21.  
48 Franke, „War by non-military means,“ 23–27 
49 Ibid., 31–40.  

https://www.usni.org/sites/default/files/inline-files/Chekinov-Bogdanov%20Miltary%20Thought%202013.pdf
https://www.usni.org/sites/default/files/inline-files/Chekinov-Bogdanov%20Miltary%20Thought%202013.pdf
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Ruských autorů a analytiků zkoumajících novodobou podobu vedení války je celá řada, 

ovšem pro účely práce postačí tito. Všechny jimi zmíněné aspekty budou viditelné 

v konkrétních případech informačních kampaní v dalších kapitolách. Je však třeba poukázat 

na to, že většina autorů popisovala hybridní a informační válku jako nástroj, který hojně 

využívají západní státy pro své zahraničně-politické účely, mezi nimiž je i destabilizace 

a změna režimu v RF. V ruském pojetí to Thornton s Karagiannisem popisují jako přirozenou 

reakci na vzestup Západu, což koresponduje s realistickým uvažováním v rámci 

mezinárodních vztahů, které v Rusku převažuje.50 Na druhé straně, jak zmiňuje Thornton ve 

své jiné práci, je však velmi pravděpodobné, že se tak stalo jen za účelem získat záminku pro 

rozvoj vlastních hybridních struktur, díky kterým může RF posilovat svůj vliv v zahraničí.51 

V souvislosti s tím je proto nutné identifikovat, co konkrétně z analýz výše zmíněných 

teoretiků, ať už západních či ruských, je důležité pro podobu a cíle vedení hybridní 

a informační války v pojetí Kremlu.     

1.3.2 Konkrétní prvky informační války výhodné pro RF   

Klíčové pro informační válku RF je uplatňování vlivu na širokou populaci, zejména tu 

civilní, ať už konkrétně v cílovém státě, nebo v mezinárodním měřítku. V tomto ohledu RF 

používá zejména kampaně cílící na emoce a racionální uvažování. Účelem je změna chápání 

a myšlení o určité situaci či události, na které má Kreml zájem.52 V tomto smyslu se dle 

několika autorů liší ruské pojetí soft power od toho západního. Pomerantsev s Weissem to 

nazývají vyzbrojením informace, kdy skrze státně kontrolovaná média vytváří ruská politická 

garnitura informační prostředí prosazující kremelskou percepci světonázoru. Termín 

vyzbrojení autoři použili právě z toho důvodu, že Kreml tuto strategii za nástroj, ne-li zbraň, 

která je typická pro ruskou zahraniční politiku a má dlouholetou tradici.53  

Nejen to se stalo hlavní ambicí pro masový rozvoj ruských státních médií, který byl 

patrný hlavně na příkladu kanálu Russia Today (dále jen RT). Toto médium je dle 

Pomerantseva a Weisse stěžejním pro RF, jelikož vyjadřuje „putinistický odpor k západní 

 
50 Thornton a Karagiannis, „The Russian Threat to the Baltic States,“ 332. 
51 Rod Thornton, „The Changing Nature of Modern Warfare,“ The RUSI Journal 160, č. 4 (2015): 40–48, 

https://doi.org/10.1080/03071847.2015.1079047, 41.  
52 Spruds a kol., Internet Trolling as a Tool of Hybrid Warfare, 7.  
53 Pomerantsev a Weiss, „The Menace of Unreality,“ 13. 

https://doi.org/10.1080/03071847.2015.1079047
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nadřazenosti a moralismu“.54 Autoři dodávají, že současný režim v Rusku je oproti 

předchozím specifický, protože se snaží explicitně přetvářet realitu, což vede k nejasné 

hranici mezi faktem a fikcí a pocitu, že neexistuje objektivní pravda. V tomto zmateném 

prostředí je pak populace lépe manipulovatelná, a to jak na domácí scéně, tak v zahraničí. 

Konkrétně v zahraničí RF využívá slabin demokratických systémů, zejména svobody médií 

a svobodného přístupu k informacím. Díky tomu má Kreml možnost prohlubovat tenze 

a polarizaci ve společnosti.55 Thornton a Karagiannis podobně pojednávají o tom, že účelem 

není přímo nabízet jasnou a jedinou alternativu, ale spíše celou řadu variant, díky kterým 

publikum přijímající tyto informace nemá jasnou představu o tom, co pravda je a co není.56 

Pomerantsev ve své jiné práci uvádí, že hlavním cílem ruské propagandy je vyvolat cynismus, 

nejistotu a nedůvěru v lidech.57 Franke v podobném duchu míní, že právě protestní potenciál 

a možnost postavení místní populace proti autoritám cílového státu – jak o tom pojednával 

Gerasimov v rámci strategie užívané západními státy – vedou k destabilizaci a polarizaci ve 

společnosti, což je hlavní důvod, proč RF tuto strategii používá.58     

Další důležitý faktor také úzce souvisí se zapojením civilistů. Minimální či nulová 

participace konvenčních ozbrojených sil znamená absenci násilí. Taddeo uvádí, že 

transverzální charakter hybridní i informační války, které prostupují napříč různými sférami, 

zahrnuje velké množství aktérů, a to především civilistů. To znamená, že nevyžaduje přímé 

fyzické zapojení a může se obejít bez ztrát na životě či jakékoli jiné fyzické škody.59 V tomto 

smyslu se jedná o výhodu pro RF zejména z toho důvodu, že eliminuje případnou ozbrojenou 

odpověď protivníka. Nastalou situaci, kdy je společnost polarizovaná jen skrze informační 

kampaně či zapojením zástupných skupin eskalujících napětí, nelze totiž považovat za přímou 

vojenskou agresi. Tím pádem je zde minimální šance na ospravedlnění případné ozbrojené 

odpovědi ze strany protivníka a zároveň mizí výhoda druhé strany, pokud by v konvenční 

a technologické rovině měla převahu nad RF, jako tomu je např. v případě NATO.60 Zároveň 

je velmi složité na tyto praktiky adekvátně odpovědět. Jestliže druhá strana skutečně 

 
54 Pomerantsev a Weiss, „The Menace of Unreality,“ 14.  
55 Ibid., 10–14.  
56 Thornton a Karagiannis, „The Russian Threat to the Baltic States,“ 336.  
57 Peter Pomerantsev, „Authoritarianism Goes Global (II): The Kremlin´s Information War,“ Journal of 

Democracy 26, č. 4 (2015): 40–50, https://doi.org/10.1353/jod.2015.0074, 42.  
58 Franke, „War by non-military means,“ 13.  
59 Taddeo, „Information Warfare: A Philosophical Perspective,“ 112–113. 
60 Thornton, „The Changing Nature of Modern Warfare,“ 44.  
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zareaguje zapojením armády, tak to na jedné straně pouze poskytne materiál pro další 

propagandu, a na druhé může vést až k vypuknutí ozbrojeného konfliktu.61  

Kromě toho, díky hybridním operacím vč. informační války má Kreml možnost se od 

těchto tenzí distancovat a popřít jakoukoliv účast na jejich eskalaci či samotném průběhu. 

Radin zmiňuje, že ať už v případě samotného informačního angažmá cílícího na místní 

populaci, či za účasti zástupných jednotek, RF je používá právě díky možnosti odmítnout svou 

participaci na těchto událostech.62 To souvisí i s dalším prvkem, díky kterému jsou ruské 

hybridní a informační praktiky výhodné, a to že tyto kampaně mohou být vedeny jak během 

války, tak v době míru. V praxi to tak znamená, že v pojetí informační války neexistuje 

hranice mezi válkou a mírem.63 Nutno podotknout, že tento aspekt Gerasimov zmiňoval jako 

nevýhodu, a přitom je v současnosti využíván pro potřeby Ruska.  V tomto smyslu to zároveň 

opět koresponduje s realistickým pojetím mezinárodních vztahů, které převažuje v RF, 

a podle kterého státy jednaly zejména v době Studené války. Jak blíže specifikuje Wither, mír 

je pojatý jako pokračování války, tím pádem nelze tyto praktiky považovat za projevy válečné 

agrese.64  

Jak už bylo zmíněno výše, všechny prvky, díky kterým je používání informačních kampaní 

a jiných hybridních praktik v rámci ruské strategie tak populární, slouží zahraničně-politickým 

zájmům. O tom svědčí i fakt, že vedení těchto strategií včetně kontroly médií 

a komunikačních kanálů je v Rusku značně centralizované a pravomoci jsou integrované až 

do nejvyšších politických funkcí. Satter ve své analýze uvedl, že vrcholní politici dosazují své 

lidi do vedení televizí, a navíc s nimi mívají pravidelné schůzky o vysílaném obsahu. V mnoha 

případech však není potřeba žádných instrukcí, protože lidé v těchto médiích jsou si vědomi 

své úlohy.65 Díky tomu může RF propagovat vyhovující narativ a posilovat svou pozici 

v regionálním i globálním měřítku.  

 
61 Thornton a Karagiannis, „The Russian Threat to the Baltic States,“ 349. 
62 Radin, „Hybrid Warfare in The Baltics,“ 23.  
63 Pomerantsev a Weiss, „The Menace of Unreality,“ 12.  
64 Wither, „Making Sense of Hybrid Warfare,“ 79.  
65 David Satter, „The Last Gasp of Empire: Russia´s Attempts to Control the Media in the Former Soviet 

Republics,“ Center for International Media Assistance, (2014): 1–38, 
https://www.cima.ned.org/publication/the_last_gasp_of_empire__russia_s_attempts_to_control_the_media_
in_the_former_soviet_republics/, 11.  

https://www.cima.ned.org/publication/the_last_gasp_of_empire__russia_s_attempts_to_control_the_media_in_the_former_soviet_republics/
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Na regionální úrovni, tedy v postsovětském prostoru, se tato úloha ukázala být klíčovou 

zejména v souvislosti s barevnými revolucemi v postsovětských republikách či s tendencí 

těchto států navazovat spojenectví s EU a NATO. S tímto aspektem souvisí i konflikty v Gruzii 

a na Ukrajině, při kterých došlo k ohrožení ruských zájmů spojených s možnou ztrátou 

strategických území, což by znamenalo výrazné oslabení jeho pozice. Díky intervencím, při 

kterých v obou případech sehrály důležitou roli právě informační kampaně šířené státními 

médii však RF svůj strategický vliv v těchto oblastech udržela.66 Důležitost informační 

a mocenské dominance v postsovětském prostoru je zřejmá i mimo tyto „bezpečnostní 

hrozby“, a to zejména skrze linky na ruskojazyčná etnika, což bude podrobněji rozebráno 

dále na případové studii pobaltských republik.  

Na globální úrovni se pak RF snaží konkurovat západnímu vlivu a diskursu, přičemž 

vysíláním alternativního obsahu podporuje právě protizápadní a jinak skeptické narativy, 

které jsou i v mnoha případech prezentovány jako obsah, jenž západní mainstreamová média 

zamlčují a odmítají vysílat.67 I v souvislosti s tím narostl rozpočet RT od jejího založení v roce 

2005 až do roku 2014 téměř o desetinásobek.68 V roce 2014 činil 300 miliónů dolarů, přičemž 

díky svému vysílání v mnoha světových jazycích měla RT potenciální dosah na 600 miliónů 

lidí po celém světě.69 Cílem RT, ale i dalších médií cílících na zahraniční publikum, je šíření 

dobré ruské image. V ideálním případě by tato strategie měla vést k zisku sympatií ve 

společnosti jednotlivých států, což by také mělo značně oslabit silnou pozici západu.70 

Mediálním strategiím napomáhá i cílená podpora RF místním politikům, která je daleko více 

patrná právě v postsovětském prostoru, kde jsou strany výhradně proruské. Kreml však cílí i 

na politiky v západních zemích, zejména ty s extremistickými, protiglobalistickými 

a euroskeptickými postoji.71  Výhodou v tomto ohledu je kromě další destabilizace i fakt, že 

na rozdíl od Sovětského svazu není současná RF tak striktně levicově vyhrazená, a tím pádem 

může cílit i na subjekty na druhé straně politického spektra.72 

 
66 Thornton, „The Changing Nature of Modern Warfare,“ 41–42.  
67 Aro, „The cyberspace war,“ 125.  
68 Satter, „The Last Gasp of Empire,“ 8.  
69 Pomerantsev a Weiss, „The Menace of Unreality,“ 14–15. 
70 Winnerstig a kol., „Tools of Destabilization,“ 20. 
71 Pomerantsev a Weiss, „The Menace of Unreality,“ 19–20. 
72 Chivvis, „Understanding Russian Hybrid Warfare,“ 8.  
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 Všechny výše zmíněné prvky – od výhody cílení na obyvatelstvo až k prosazování 

politických zájmů – tedy slouží ruskému revizionismu. Pro potřeby případové studie Pobaltí 

je důležité tyto praktiky chápat v regionálním i globálním měřítku, protože pobaltské státy se 

na jedné straně nachází v oblasti, kterou Rusko považuje za „blízké zahraničí“, a na druhé 

straně jsou členy dvou geopolitických celků – EU a NATO – které jsou na celosvětové úrovni 

mocenským konkurentem RF. Tyto vztahy, stejně jako příčiny a motivy k vedení informačních 

kampaní v Pobaltí budou blíže specifikovány v následující kapitole. 
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2 Kontext rusko-pobaltských vztahů, jejich faktory ovlivňující informační válku a 

povaha mediálního a informačního prostředí v Pobaltí  

V předchozí kapitole bylo v teoretické rovině naznačeno, jaké jsou základní cíle ruské 

psychologické informační války. Práce se nyní přesune k jejímu uvedení do kontextu 

a aplikaci přímo na případovou studii tří pobaltských republik. Tato kapitola nejprve stručně 

rozebere vzájemné politické vztahy mezi RF. Ty jsou charakteristické jak jejich společnou 

historií a geografickou blízkostí, tak zároveň příslušností pobaltských zemí k západním 

strukturám – EU a NATO – což právě přispívá k negativním vztahům mezi těmito státy 

a Moskvou. Z toho důvodu jsou právě informační kampaně a narativy důležitou složkou 

uplatňování ruského vlivu v této oblasti, která v minulosti patřila právě do ruského sféry 

vlivu. V této kapitole tak bude blíže specifikováno, jaké tři skupiny faktorů na jedné straně 

ovlivňují vzájemné vztahy, a zároveň na straně druhé znamenají výhodnou záminku pro 

vedení ruských informačních kampaní v těchto státech. Faktory jsou trojího typu: (1) etnické, 

jazykové a kulturní; (2) historické a (3) politické a bezpečnostní. V poslední podkapitole bude 

blíže specifikovaná povaha a charakteristické rysy mediální a informační sféry v Pobaltí, což 

poskytne přehled o tom, jaké podmínky mají ruské informační kampaně a narativy, které se 

právě přes tato média šíří.  

2.1 Kontext rusko-pobaltských vztahů v postsovětské geopolitické situaci 

Všechny tři pobaltské republiky byly v době Studené války součástí Sovětského svazu. 

V období jeho slábnutí a následného rozpadu na přelomu 80. a 90. let se země postupně 

osamostatnily, přičemž obnovení nezávislosti vyhlásily různě. Konkrétně, Litva v březnu 

1990, Lotyšsko v květnu stejného roku a Estonsko v srpnu 1991.1 Procesy vedoucí 

k znovuobnovení nezávislosti se v některých případech neobešly bez násilných střetů, jako 

např. v případě Litvy v lednu 1991. Konec sovětské nadvlády, trvající od 40. let 20. století, byl 

potvrzen dvěma důležitými událostmi. Nejprve politické vedení Sovětského svazu 6. září 

1991 fakticky uznalo nezávislost pobaltských republik, a poté postupně odcházeli ruští vojáci 

 
1 „Restoration of Independence in the Baltics,“ Baltic Defence College, staženo 15. 3. 2021, 

https://www.baltdefcol.org/?id=1243  
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z Pobaltí. Jako první odešli v srpnu 1993 z Litvy, o rok později pak poslední vojáci odešli 

i z Estonska a Lotyšska.2  

Po znovunabytí nezávislosti země deklarovaly touhu po kontinuitě republik, které zde 

existovaly v meziválečném období. Jako jediné postsovětské země měly v Pobaltí zkušenosti 

s demokratickým zřízení právě z meziválečného období, což napomohlo i k udržení jednoty 

během procesu znovuzískávání nezávislosti.3 S obnovením nezávislosti tak všechny tři státy 

vyhlásily kontinuitu meziválečných republik, které byly jen rozdělené a postupně okupované 

jak Sovětským svazem, tak nacistickým Německem. Tato kontinuita byla navíc ústavně 

ukotvená, protože všechny tři pobaltské republiky v základních principech navázaly na své 

meziválečné ústavy.4 To však představovalo zásadní problém v rámci rozvoje vztahů mezi 

pobaltskými republikami a RF. Zatímco Rusko se považovalo za nástupnický stát SSSR, 

pobaltské země se od své sovětské minulosti striktně distancovaly a vyjádřily touhu pro 

návrat k prozápadní orientaci.5  

Právě v tomto pojetí a identifikaci sebe sama tkví základní problém vztahů mezi 

pobaltskými zeměmi a RF. Berg a Ehin je popsali jako „manifestaci nedůvěry a animozit“.6 Po 

rozpadu SSSR sice mnoho států v Evropě optimisticky věřilo v možnou demokratizaci RF, 

která by vedla ke kooperativní povaze země se západními státy, nicméně to se postupem 

času zdálo čím dál více nepravděpodobné.7 Jinakost a odlišnost ruské státnosti, kultury 

a dalších aspektů definujících ruskou identitu oproti té západní je v Rusku hluboce 

zakořeněná. Ačkoliv bylo Rusko v historii považováno za součást evropského kontinentu 

i politického dění, samotné se chápalo jako výjimečný a odlišný státní celek v porovnání se 

 
2 „Baltic Military District,“ GlobalSecurity.org, staženo 15. 3. 2021, 

https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/vo-baltic.htm 
3 „Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia,“ Oficiální stránka Evropského 

parlamentu, 2018, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604952/IPOL_IDA(2018)604952_EN.pdf, 6.  

4 Jānis Pleps, „The Continuity of the Constitutions: The Examples of the Baltic States and Georgia,“ 
Wroclaw Review of Law 6, č. 2 (2016): 29–44, 
https://www.researchgate.net/publication/324863089_The_Continuity_of_the_Constitutions_The_Examples_
of_the_Baltic_States_and_Georgia, 33–38. 

5 Edgars Engizers, „Case study: Latvia,“ ve Falsification of History as a Tool of Influence, vyd. Ivo Juurvee a 
kol. (Riga: NATO Strategic Communications Center of Excellence, 2020): 42–55, 
https://stratcomcoe.org/publications/falsification-of-history-as-a-tool-of-influence/16, 44.  

6 Eiki Berg a Piret Ehin, Identity and Foreign Policy: Baltic-Russian Relations and European Integration 
(Londýn: Routledge, 2009), https://www.taylorfrancis.com/books/identity-foreign-policy-eiki-berg-piret-
ehin/e/10.4324/9781315587745, 1.  

7 Ibid., 3.  
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zbytkem Evropy, a stejným způsobem jej posuzovala i většina evropských států patřících 

k západu.8 Toto pojetí Ruska ve vztahu k západnímu světu přetrvalo a dodnes definuje Rusko 

jako jiný a unikátní státní celek oproti zbytku Evropy. 

Prozápadní orientace pobaltských zemí tak nekorespondovala se světonázorem 

politických představitelů RF. Rusko samo o sobě odmítá demokracii, liberalismus 

a globalismus jako hnací sílu mezinárodních vztahů, na druhou stranu nenabízí žádnou 

jasnou alternativu. Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, RF uvažuje o zahraniční 

politice v konturách realismu, a proto je pro ni hlavní chránit své zájmy v zahraničí.9 Celý 

postsovětský prostor představuje pro RF strategickou oblast tzv. „blízkého zahraničí“, kde je 

v zájmu RF zachovat svůj dosavadní vliv a loajalitu místních. Pokud se některý ze států 

odchýlí z ruské sféry vlivu, představuje to pro Kreml hrozbu, kterou se snaží vyvážit zpravidla 

nátlakem.10 To se projevilo i na časových prodlevách při jednání o dohodách o státních 

hranicích mezi pobaltskými státy a RF. Litva ji s Ruskem podepsala jako první v roce 1997, 

Lotyšsko v roce 200611 a Estonsko sice o rok dříve, ale dodnes nebyla smlouva ratifikována 

ani jednou ze stran.12 Pobaltské státy se tím nicméně nenechaly zastrašit a v roce 2004 

úspěšně vstoupily do NATO i Evropské Unie (dále jen EU).13 Tímto krokem nejenom 

definitivně potvrdily návrat do západních struktur, ale také dosáhly zabezpečení své 

nezávislosti a suverenity.14 Pro Rusko se naopak vstup tří bývalých sovětských republik do 

 
8 Mario Baumann, „'Propaganda Fights' and 'Disinformation Campaigns': the discourse on information 

warfare in Russian-West relations,“ Contemporary Politics 26, č. 3 (2020): 288–307, 
https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1728612, 299–300. 

9 Donald N. Jensen a Peter B. Doran, „Chaos as a Strategy: Putin´s 'Promethean' Gamble,“ Center for 
European Policy Analysis, 2018, https://cepa.org/cepa_files/2018-CEPA-report-Chaos_as_a_Strategy.pdf, 9.  

10 Viljar Veebel, „Why it would be strategically rational for Russia to escalate in Kaliningrad and Suwalki 
corridor?“ Comparative Strategy 38, č. 3 (2019) : 182–197, https://doi.org/10.1080/01495933.2019.1606659, 
191.  

11 „Border Treaty Between The Russian Federation and The Republic of Latvia,“ Oficiální stránka 
Evropského parlamentu, 8. 6. 2006, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/d-
ru20060615_07/d-ru20060615_07en.pdf  

12„Prime minister: We have to be realistic about border ratification,“ ERR.ee, 10. 5. 2019, staženo 15. 3. 
2021, https://news.err.ee/938396/prime-minister-we-have-to-be-realistic-about-border-ratification  

13 „Member countries,“ Oficiální stránka Severoatlantické aliance, 24. 9. 2020, staženo 16. 3. 2021, 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm; „From 6 to 27 members,“ Oficiální stránka Evropské 
komise, staženo 16. 3. 2021, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/from-6-to-27-
members_en  

14 Dovilè Šukytè, „Russian Information Warfare in the Baltic States and Possibilities to Resist,“ 
v Information Warfare – New Security Challenge for Europe, vyd. Tomáš Čižík a kol. (Bratislava: Center for 
European and North Atlantic Affairs, 2017), 116–138, 
https://www.researchgate.net/publication/322695565_Information_Warfare_-
_New_Security_Challenge_for_Europe, 116.  
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NATO, které navíc mají přímou hranicí s jeho územím, stalo hrozbou. Západní státy tímto 

krokem podle ruského výkladu porušily dohodu o nerozšiřování členství aliance dále na 

východ, která byla vyjednána při znovusjednocení Německa.15 

V RF se navíc po nejistých 90. letech a konsolidaci moci po nástupu Vladimira Putina do 

prezidentského úřadu stabilizovala situace, což vedlo i k nastolení sebevědomějšího 

zahraničního kurzu, s cílem zejména konkurovat dominanci USA. To bylo zřejmé i z vyjádření 

prezidenta Putina, který označil v roce 2005 rozpad SSSR za největší geopolitickou katastrofu 

20. století.16 Ve stejném roce byla založena první (v angličtině) pobočka RT, která měla 

„zlepšit ruské jméno ve světě s ambicí rozsáhlého celosvětového vysílání po vzoru BBC či 

CNN“.17 O dva roky později nejprve v únoru na mnichovské bezpečnostní konferenci Putin 

kritizoval USA za agresivní postoj v zahraniční politice vedoucí k dalším závodům ve 

zbrojení,18 aby poté v červenci RF odstoupila od smlouvy o konvenčních zbraních v Evropě, 

která právě další zbrojení regulovala.19 V kontextu Pobaltí je pak rok 2007 důležitý 

v souvislosti s událostmi v Tallinnu na konci dubna, kdy se kvůli plánovanému přesunu sochy 

sovětského vojáka na válečný hřbitov strhly pouliční nepokoje, vedené zejména rusofonní 

menšinou v Estonsku. Ty navíc byly doprovázené následnými kybernetickými útoky na 

estonské vládní instituce, banky, či zpravodajské servery. Právě sofistikovanost těchto útoků 

spolu s organizovaností nepokojů skrze státně podporovaná média i nevládní organizace 

vedly k přesvědčení, že tyto iniciativy probíhaly s podporou Kremlu, a to i přes opakované 

odmítání jakéhokoliv zapojení ze strany vrcholných ruských politiků.20 

 
15 Mason Richey, „Contemporary Russian revisionism: understanding the Kremlin´s hybrid warfare and the 

strategic and tactical deployment of disinformation,“ Asia Europe Journal 16 (2018): 101–113, 

https://doi.org/10.1007/s10308-017-0482-5, 103.  
16 Engizers, „Case study: Latvia,“ 45.  
17 Peter Pomerantsev a Michael Weiss, „The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes 

Information, Culture and Money,“ Insitute of Modern Russia (2014): 1–43, 
https://www.stratcomcoe.org/peter-pomerantsev-michael-weiss-menace-unreality-how-kremlin-weaponizes-
information-culture-and, 15.  

18 Jiří Hošek a Marika Táborská, „Putinův ostrý projev v Mnichově vyvolal vlnu kritiky,“ iRozhlas.cz, 11. 2. 
2017, staženo 16. 3. 2021, https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/putinuv-ostry-projev-v-mnichove-vyvolal-vlnu-
kritiky_200702111849_mtaborska  

19 Pavla Hůlová, „Listy o odstoupení Ruska od smlouvy o konvenčních zbraních,“ iRozhlas.cz, 16. 7. 2017, 
staženo 16. 3. 2021, https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/listy-o-odstoupeni-ruska-od-smlouvy-o-konvencnich-
zbranich_200707160835_mkopp  

20 Stephen J. Flanagan a kol., „Deterring Russian Aggression in the Baltic States Through Resilience and 
Resistance“, RAND Corporation (2019): 1–36, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2779.html, 5.; 

 

https://doi.org/10.1007/s10308-017-0482-5
https://doi.org/10.1007/s10308-017-0482-5
https://www.stratcomcoe.org/peter-pomerantsev-michael-weiss-menace-unreality-how-kremlin-weaponizes-information-culture-and
https://www.stratcomcoe.org/peter-pomerantsev-michael-weiss-menace-unreality-how-kremlin-weaponizes-information-culture-and
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/putinuv-ostry-projev-v-mnichove-vyvolal-vlnu-kritiky_200702111849_mtaborska
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/putinuv-ostry-projev-v-mnichove-vyvolal-vlnu-kritiky_200702111849_mtaborska
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/listy-o-odstoupeni-ruska-od-smlouvy-o-konvencnich-zbranich_200707160835_mkopp
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/listy-o-odstoupeni-ruska-od-smlouvy-o-konvencnich-zbranich_200707160835_mkopp
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2779.html


 

29 
 

Důležitost postsovětského prostoru pro ruské zahraničně-politické zájmy potvrdily i dva 

ozbrojené konflikty, do kterých se Kreml zapojil v letech 2008 a 2014. Intervence v Gruzii 

a na Ukrajině byly mj. reakcí na přiblížení těchto států k západním institucím.21 Zejména 

hybridní intervence na Ukrajině vyvolala v Pobaltí, stejně jako v celé alianci, obavy 

o expanzivnosti a možné hrozbě podobného scénáře právě v pobaltských republikách. 

Všechny tři státy v reakci na ukrajinské události začaly zvyšovat své výdaje na obranu, 

přičemž tento růst byl mezi lety 2014 a 2017 nejvyšší v porovnání s ostatními členy aliance.22 

Výsledkem bylo naplnění závazku 2% alokace financí z HDP na obranu pro Litvu a Lotyšsko 

v roce 2018, přičemž Estonsko tuto kvótu splňovalo už v roce 2012.23 Země investovaly jak 

do zvýšení bojové pohotovosti či vývoje technologií, tak do kapacit pro přijetí zahraniční 

podpory. Garance k takové podpoře v případě ohrožení poskytl v září 2014 i tehdejší 

americký prezident Barack Obama, který při návštěvě Tallinnu uvedl, že „aliance bude bránit 

teritoriální integritu každého jejího člena“.24  

Do roku 2014 se přítomnost zahraničních jednotek NATO v Pobaltí týkala pouze projektu 

společné vzdušné obrany, která supluje absenci vojenského letectva v pobaltských zemích. 

Ta se ukázala jako potřebná zejména při opakovaném narušení vzdušného prostoru 

pobaltských států ruskými letadly.25 Právě od roku 2014 se tak výskyt zahraničních jednotek 

v regionu v rámci společných operací zvýšil. V roce 2016 NATO zaujalo ještě tvrdší postoj 

proti ruské agresivní povaze, když redefinovalo svou strategii ze zabezpečující na 

zastrašovací, což znamenalo „přítomnost jednotek nejenom schopných trénovat a cvičit, ale 

také schopných boje“.26 Po rozsáhlých vojenských cvičeních ruské armády nazvaném „Zapad 

2017“ byl navíc tento přístup potvrzen, když představitelé aliance přislíbily pokračovat 

 
„Kremlin denies involvement cyber attacks on Estonia,“ The Baltic Times, 18. 5. 2007, staženo 16. 3. 2021, 
https://www.baltictimes.com/news/articles/17908/.  

21 Richey, „Contemporary Russian Revisionism,“ 104.  
22 Justyna Gotkowska a Piotr Szymański, „Russia and the security in the Baltic Sea region – Some 

recommendations for policy-makers,“ Baltic Sea Region Policy Briefing, (2017): 1–10, 
http://www.centrumbalticum.org/files/2157/BSR_Policy_Briefing_1_2017.pdf, 5.  

23 Viljar Veebel a Illimar Ploom, „Are the Baltic States and NATO on the right path in deterring Russia in the 
Baltic?“ Defense & Security Analysis 35, č. 4 (2019): 406–422, 
https://doi.org/10.1080/14751798.2019.1675947, 413–415. 

24 „Remarks by President Obama to the People of Estonia,“ Obama White House Archives, 3. 9. 2014, 
staženo 16. 3. 2021, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/03/remarks-president-
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25 Matúš Halas, „Proving a negative: why deterrence does not work in the Baltics,“ European Security 28, 
č. 4 (2019): 431–448, https://doi.org/10.1080/09662839.2019.1637855, 442.  

26 Gotkowska a Szymański, „Russia and the security in the Baltic Sea region,“ 7.  
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v „bdělosti a připravenosti zakročit, pokud bude potřeba.“27 Zatím poslední vojenské cvičení 

NATO s názvem „Defender 2020“ mělo proběhnout napříč Evropou vloni. Bylo sice 

v porovnání se Zapadem 2017 menší, ovšem mělo představovat největší kontingent 

americké armády v Evropě a druhé největší vojenské cvičení v rámci NATO od konce Studené 

války.28 Kvůli pandemii koronaviru se však operace omezily jak v jejich množství, tak v počtu 

zúčastněných vojáků.29 

Z hlediska vojenské eskalace se tak zdá být pobaltský region nestabilním a velmi 

náchylným k možnému ozbrojenému konfliktu mezi dvěma geopolitickými giganty. Rusko na 

jedné straně dominuje v regionu lokální vojenskou převahou, čímž se snaží vyvážit převahu 

globální, kterou nad ním má NATO v celosvětovém měřítku.30 Tím zároveň testuje 

akceschopnost a ochotu NATO v regionu zasáhnout, a to i aktivací článku 5, kterou by tak 

aliance vstoupila do ozbrojeného konfliktu s RF.31 NATO chce na druhé straně dokázat právě 

schopnost, kredibilitu a odhodlání svým členům pomoct v případě napadení agresorem. Tyto 

vlastnosti se sice s investicemi i častějšími cvičeními zvýšily, ovšem k zastrašení případné 

ruské intervence to prozatím nevedlo.32 Nicméně, i přes narušování vzdušného prostoru, 

agresivní rétoriku i rozsáhlá vojenská cvičení poblíž hranic s pobaltskými státy, není přímý 

konvenční konflikt v ruském zájmu. Pro Kreml je výhodné „vše mezi stabilitou a ozbrojeným 

konfliktem.“33 RF v prostředí chaosu a nestability efektivněji prosazuje své zájmy. Aktivace 

článku 5 na základě nekonvenčních a nevojenských praktik je komplikovaná a Rusko je 

přesvědčené, že NATO v případě jakéhokoli jiného ohrožení, které není přímým vojenským 

útokem na jednoho z členů, nebude nasazení svých vojenských kapacit riskovat.34 Právě 

proto je pro Rusko výhodné eskalovat situaci a uplatňovat svůj vliv skrze hybridní praktiky, 

 
27 Veebel, „Why it would be strategically rational,“ 193.  
28 Illimar Ploom, Zdzislaw Sliwa a Viljar Veebel, „The NATO 'Defender 2020' exercise in the Baltic States: 

Will measured escalation lead to credible deterrence or provoke an escalation?“ Comparative Strategy 39, č. 4 
(2020): 368–384, https://doi.org/10.1080/01495933.2020.1772626, 368–370. 

29 „Exercise Defender 20: reinforcing what, exactly?“ The International Institute for Strategic Studies, 27. 3. 
2020, staženo 10. 3. 2021, https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2020/03/exercise-defender-20-
coronavirus  

30 Halas, „Proving a negative“, 439.  
31 Gotkowska a Szymański, „Russian and the security in the Baltic Sea region,“ 8.  
32 Halas, „Proving a negative,“ 431.  
33 Veebel, „Why it would be strategically rational,“ 183; 192.  
34 Alexander Lanoszka, „Russian hybrid warfare and extended deterrence in eastern Europe,“ 

International Affairs 92, č. 1 (2016): 175–195, https://doi.org/10.1111/1468-2346.12509, 192.  
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zejména informační válku. Výhodné faktory pro její aplikování a šíření budou popsány 

v následujících podkapitolách. 

2.2 Faktory ovlivňující ruskou informační válku v Pobaltí 

2.2.1 Faktory etnicko-jazykové  

Nejdůležitějším a také nejvíce zmiňovaným faktorem, který umožňuje úspěšnou 

informační válku v Pobaltí pro RF, je přítomnost velkého množství etnických Rusů ve všech 

třech zemích. S tím souvisí nejenom rozšířené užívání ruštiny, ale zejména problémy, které 

jsou s ruskou menšinou v Pobaltí spojené. Kromě etnických Rusů je nutné zmínit také cílovou 

skupinu obyvatel v pobaltských zemí, která umí ruštinu používat, a vliv na ně může být 

uplatněn stejně tak. Takováto skupina lidí se pak označuje jako „rusofonní“ či „ruskojazyčná“ 

a zahrnuje např. Ukrajince, Bělorusy, Poláky, případně i etnické Lotyše, Litevce a Estonce, 

kteří ovládají ruštinu plynule. Tak či tak, pro účely informační války RF se v obou skupinách 

skrývá velký potenciál.  

Přítomnost takové komunity v pobaltských zemích je logicky spojená se sovětskou 

nadvládou nejenom v tomto regionu. Po rozpadu SSSR se náhle mimo svou zemi původu 

ocitlo 25 milionů rusofonních obyvatel.35 Důvodem byly přesuny obyvatel, které v rámci 

asimilační strategie Sovětský svaz aplikoval zejména po druhé světové válce. Etničtí Rusové 

a jiní rusofonní obyvatelé byli nabádáni k přesunu do oblastí, kde ruština nebyla hlavním 

jazykem a Rusové nebyli ve většině. Díky tomu se právě počet rusky mluvících obyvatel 

v jiných sovětských republikách postupně zvyšoval, a ve výsledku se dokonce přibližoval 

počtům místních národností.36 Konkrétně v Pobaltí byl tento jev nejvíce očividný v případě 

Lotyšska. Před druhou světovou válkou zde žilo okolo 75 % Lotyšů a 10,6 % obyvatel 

rusofonních etnik, zatímco v roce 1989 už byla bilance pouze 52 % Lotyšů a 34 % 

ruskojazyčných.37 V Estonsku byl sice výsledný poměr za stejné časové období více ve 

prospěch Estonců, ovšem počet rusofonních vzrostl také výrazně. Konkrétně, počet Estonců 

poklesl z 88,2 % na 61,5 % a počet ruskojazyčných se zvýšil více než trojnásobně – z 8,2 % na 

 
35 „Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia,“ 7.  
36 Marina Best, „The Ethnic Russian Minority: A Problematic Issue in Baltic States,“ Germanic and Slavic 

Studies in Review 2, č.1 (2013): 33–41, 
https://journals.uvic.ca/index.php/verges/article/download/11634/3698/0, 34. 

37 „Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia,“ 10.  

https://journals.uvic.ca/index.php/verges/article/download/11634/3698/0
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30,3 %.38 V Litvě byl nepoměr mezi domácím etnikem a rusofonními obyvateli nejméně 

patrný. V roce 1989 Litevci představovali 79,6 % obyvatelstva Litvy, Rusové pak pouze 9,4 %, 

a spolu s dalšími rusofonními národy (Poláky, Bělorusy a Ukrajinci) jen lehce přes 19 % 

populace.39  

To představovalo problém pro obnovené státy v Pobaltí, které samy sebe identifikovaly 

na základě národní a jazykové jednoty a ve stejném duchu pojaly i otázku občanství. Statut 

sovětského občanství byl zrušen, čímž se záhy stali jeho předešlí držitelé obyvateli bez státní 

příslušnosti, označovaných jako „neobčané“ či „lidé s neurčitým občanstvím“.40 Na jedné 

straně všechny státy ústavně zakotvily právo na rozvoj vlastního jazyka, kulturní i etnické 

identity, na straně druhé však občanství bylo dané na základě kritérií, která si jednotlivé státy 

nastavily.41 Konkrétně, Lotyšsko automaticky deklarovalo státní občanství pouze těm lidem, 

kteří byli lotyšští občané před začátkem sovětské okupace (červen 1940) či jejich potomci, 

přičemž stejnou cestu zvolilo i Estonsko. Nutno ještě dodat, že v Lotyšsku lidé bez občanství 

nemají možnost volit, na rozdíl od Estonska, kde se mohou neobčané účastnit lokálních 

voleb.42 Litva naopak občanství garantovala všem, kteří se na území Litvy narodili, 

a dostupnost státního občanství tak byla daleko větší než v ostatních dvou zemích.43 Ty 

musely implementovat rozsáhlé naturalizační a integrační programy, které měly tento 

problém s početnou skupinou lidí bez státního občanství vyřešit. 

 Ze začátku byly podmínky k získání občanství poněkud přísné – např. v Lotyšsku byl 

nutný minimálně šestnáctiletý pobyt, znalost jazyka i ústavy a přísaha loajality státu. 

V Estonsku pak alespoň 2 roky trvalého pobytu, absolvování jazykového testu a rovněž 

přísaha loajality.44 K jejich zmírnění došlo až postupem času, a to po nátlaku jak rusofonních 

menšin, tak evropských institucí. Ty konkrétně posuzovaly kritéria jednotlivých pobaltských 

 
38 „Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia,“ 10. 

39 „Population at the beginning of the year by ethnicity, statistical 

indicator and year,“ Statistics Lithuania, 6. 9. 2012, staženo 18. 3. 2021, 
https://web.archive.org/web/20120906042802/http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp
?MainTable=M3010215&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=3236&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1
=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar1
4=  

40 „Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia,“ 9.  
41 „Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia,“ 10.  
42 Ibid., 12–16. 
43 Best, „The Ethnic Russian Minority,“ 35.  
44 „Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia,“ 12; 15. 
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států na základě menšinových práv a pobaltské země měly zájem na pozitivním vnímání 

Evropy v rámci této problematiky vzhledem k jejich možnému členství v EU. I proto Lotyšsko 

v roce 1998 upravilo kritéria pro získání občanství pouze na jazykový a historický test – který 

byl navíc výrazně zjednodušený – a věkovou hranici od 16 let.45 Estonsko ve stejném roce 

zmírnilo pravidla zejména pro děti narozené rodičům bez občanství v rámci naturalizačních 

programů, a od roku 2005 těmto dětem povolilo automaticky nabýt občanství, pokud jejich 

rodiče měli trvalý pobyt v zemi. Pro ostatní věkové skupiny byly rovněž usnadněny jazykové 

testy.46 

Naturalizační programy i přes své původně složité podmínky přinesly alespoň zčásti 

kýžený efekt ve všech pobaltských státech. V roce 2016 představoval podíl příslušníků ruské 

národnosti v populaci Litvy 4,9 %,47 v ostatních dvou zemích to bylo v letech 2017 a 2018 

26,2 % pro Lotyšsko a 25,1 % pro Estonsko.48 Co se týče rusofonních, tak podle Króla jich 

v roce 2017 bylo 35 % v Lotyšsku a 29 % v Estonsku.49 Jiná data zmiňují v letech 2017 a 2018 

31,8 % v Lotyšsku a 27,4 % v Estonsku.50 Na druhé straně, Lotyšů bylo podle stejných dat 

v letech 2017 a 2018 60,2 %, a Estonců 68 %.51 Nehledě na nepatrné rozdíly je z dat zřejmé, 

že počet lidí s občanstvím v Pobaltí  vzrostl, zatímco počet obyvatel s rusofonním občanstvím 

či bez občanství poklesl. Nicméně, růst nebyl tak výrazný, a to zejména v Lotyšsku 

a Estonsku. Příčinou bylo zejména stále velké množství lidí bez občanství, kteří se v Pobaltí 

nacházejí. V Lotyšsku jich podle dat z ledna 2021 žije přes 200 tisíc, což představuje 10 % 

populace země, z čehož dvě třetiny jsou etničtí Rusové.52 V Estonsku to v roce 2020 činilo asi 

70 tisíc lidí, tedy 6,7 % obyvatelstva.53 Tito lidé nemají tak velký zájem na účasti 

v naturalizačním programu, ani na získání občanství, a to i přesto, že právě v těchto zemích 

 
45 „Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia,“ 13. 
46 Ibid., 16. 
47 Rod Thornton a Manos Karagiannis, „The Russian Threat to the Baltic States: The Problems of Shaping 

Local Defense Mechanisms,“ The Journal of Slavic Military Studies 29, č. 3 (2016): 331–351, 
https://doi.org/10.1080/13518046.2016.1200359, 342.  

48 „Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia,“ 10.  
49 Aleksander Król, „Russian Information Warfare in the Baltic States – Resources and Aims,“ The Warsaw 

Institute, 20. 7. 2017, staženo 18. 3. 2021, https://warsawinstitute.org/russian-information-warfare-baltic-
states-resources-aims/   

50 „Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia,“ 10.  
51 Ibid. 
52 „Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības,“ pmlp.gov.lv, 1. 1. 2021, staženo 18. 3. 2021, 

https://www.pmlp.gov.lv/sites/pmlp/files/media_file/isvp_latvija_pec_vpd.pdf  
53 „Nationals from 147 states live in Estonia,“ ERR.ee, 9. 1. 2020, staženo 18. 3. 2021, 

https://news.err.ee/1022337/nationals-from-147-states-live-in-estonia  
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byl statut neobčanů vytvořen jako přechodný a motivující k úspěšné naturalizaci.54 Důvodem 

je kromě neochoty se učit jazyk a absolvovat naturalizační program také výhoda volného 

pohybu v rámci EU, kterou díky statutu občana EU tito lidé bez ohledu na absenci státního 

občanství nabyli vstupem pobaltských zemí do unie.55 

V souvislosti s jazykem je v Pobaltí také často diskutovaná výuka v ruštině. Jak již bylo 

zmíněno výše, ústavní legislativa všech tří zemí garantuje právo lidí na sebeurčení v rámci 

jazyka i kultury. Problém však představuje právě neochota rusky mluvících učit se místní 

jazyk. Jde zejména o pamětníky SSSR, kteří mají ruštinu jako jediný jazyk, a navíc necítí 

potřebu učit se jazyk místní.56 Samozřejmě jde i o vícegenerační rodiny, ve kterých se právě 

ruština běžně používá, a proto i mladší v těchto rodinách mluví především rusky. To samo 

o sobě není problém, ovšem souvisí to právě s neúspěšnou integrací, a navíc 

i s nejednotností ve společnosti. V Lotyšsku byla v souvislosti s tím v roce 2004 přijata školská 

reforma, podle které se výuka i na školách vyučujících v jazyce menšiny měla řídit poměrem 

60:40 ve prospěch výuky v lotyštině.57 I přes původní výrazný odpor však byla s postupem 

času reforma přijata s větším pochopením a přístup k užívání lotyštiny v každodenním životě 

mezi příslušníky menšin už nebyl tak negativní.58 Další důležitou událostí bylo státní 

referendum o návrhu dodatku k ústavě, který by z ruštiny učinil druhý státní jazyk. 

Referendum proběhlo v roce 2012 a k odhlasování tohoto návrhu nedošlo.59   

Početnost rusky mluvící menšiny, stejně jako její problematická situace ohledně 

občanství a užívání jazyka vytváří ideální podmínky pro ruskou intervenci do vnitřních 

záležitostí v těchto zemích. Rusko se považuje za garanta jazykových a kulturních práv, stejně 

jako bezpečnosti ruských a ruskojazyčných obyvatel mimo své území.60 V rámci ruské 

legislativy je jejich statut dokonce zákonně ustanoven od roku 1999 jako „důležitý pro kurz 

 
54 „Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia,“ 11. 
55 Ibid. 
56 Šukytè, „Russian Information Warfare in the Baltic States and Possibilities to Resist,“ 123. 
57 Māris Cepurītis a Austris Keišs, „Hostile Narratives and Their Impact: The Case of Latvia“, v Russia´s 

Footprint in the Nordic-Baltic Information Environment 2019/2020, vyd. Māris Cepurītis a kol., (Riga: NATO 
Strategic Communication Centre of Excelence, 2020): 18–31, https://stratcomcoe.org/publications/russias-
footprint-in-the-nordic-baltic-information-environment-20192020/24, 23.  

58 Gunta Kļava a kol., „Language Situation in Latvia: 2004–2010 – Research summary,“ Latvian Language 
Agency 2012: 1–67, https://valoda.lv/en/wp-content/uploads/monitorings%20eng.pdf, 26.  

59 Cepurītis a Keišs, „Hostile Narratives and Their Impact,“ 26.  
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domácí i zahraniční politiky Ruska“.61 Zákon nazývá tyto lidi krajany62 a i díky tomu vznikla 

samostatná odnož zahraniční politiky, která se právě na krajany a ochranu jejich práv 

zaměřuje. Nicméně, představitelé RF už několikrát prokázali, že tato vyjádření jsou pouze 

záminkou pro zásah do vnitřních záležitostí států s početnou menšinou, tedy i v případě 

Pobaltí.63 V rámci krajanské politiky totiž Kreml finančně podporuje organizace cílící na 

ochranu práv Rusů a působící konkrétně v těchto státech.64 Takové organizace jsou 

především dvě, Ruský svět a Ruská spolupráce.65 První zmíněná byla založena v roce 2007 

a zajišťuje především propagaci ruského jazyka a kultury. Skrze tyto aspekty udržuje kontakt 

a vliv právě na rusofonní obyvatele, aby zůstali v ruském informačním prostoru.66 Druhá je 

od svého založení v roce 2008 zaměřená jak na životní podmínky a dodržování práv krajanů, 

tak i na politické cíle, zejména prosazování dobrého jména současného ruského režimu.67  

Důležité však je, že obě byly zřízeny přímo vládou. Státní představitelé hrají v oblasti 

organizací cílících na krajany klíčovou roli a nezávislá povaha těchto organizací je pouze 

zdánlivá.68 Krajani menšiny jsou považováni, jak už naznačil výše zmíněný zákon, za součást 

ruské identity. Koresponduje to i s konceptem tzv. „Novoruska“, podle kterého není RF 

pouze garantem práv Rusů v zahraničí, ale také jejich ochráncem, což právě představuje 

bezpečnostní riziko pro státy v postsovětském regionu.69 V případě Pobaltí se tak RF snaží 

vyobrazit místní vlády – a zejména jejich integrační a naturalizační procesy, vč. školské 

reformy – za diskriminační, protože jsou založeny na národní jednotě, tedy namířené 

záměrně proti Rusům.70  

 
61 Engizers, „Abuse of history,“ 45.  
62 V ruštině «соотечественники», [sootěčestvěniki]    
63 Rod Thornton, „The Changing Nature of Modern Warfare,“ The RUSI Journal 160, č. 4 (2015): 40–48, 

https://doi.org/10.1080/03071847.2015.1079047, 43.  
64 Andrew Radin, „Hybrid Warfare in The Baltics – Threats and Potential Responses,“ RAND Corporation 

(2017): 1–48, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1577.html, 18.  
65 V ruštině «Русский мир» [Russkij Mir] a «Россотрудничество» [Rossotrudničestvo]  
66 Šukytè, „Russian Information Warfare in the Baltic States and Possibilities to Resist,“ 128.  
67 „O Rossotrudničestvě,“ Oficiální stránky Rossotrudničestva, staženo 19. 3. 2021, 

https://rs.gov.ru/ru/about  
68 Król, „Russian Information Warfare in the Baltic States“ 
69 Shota Gvineria, „Information Warfare as Russia´s Hybrid Warfare tool,“ v Information Warfare – New 

Security Challenge for Europe, vyd. Tomáš Čižík a kol. (Bratislava: Center for European and North Atlantic 
Affairs, 2017), 68–95, https://www.researchgate.net/publication/322695565_Information_Warfare_-
_New_Security_Challenge_for_Europe, 71.  
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Tomuto diskursu přispívá i složitá ekonomická situace, ve které se rusofonní menšina 

v porovnání s občany Pobaltí nachází. V souvislosti s tím je nejprve nutné uvést, ve kterých 

regionech ruské etnikum v jednotlivých státech žije. Souhrnně lze říct, že se jedná o velká 

města, industriální oblasti a regiony blízko hranicím s RF. Konkrétně v Litvě jde o Vilnius, 

Klajpedu a industriální oblast okolo města Visaginas;71 v Lotyšsku ruská menšina žije ze 70 % 

v Rize a regionu Latgalsko na východě země, kde se mj. nachází i druhé největšího město 

v zemi Daugavpils; a v Estonsku jde zejména o oblasti Harju, kde leží i hlavní město Tallinn, 

a Ida-Viru na severovýchodě země, přičemž v těchto dvou oblastech žije 87 % z celkového 

počtu etnických Rusů v zemi.72 Ve velkých městech žijí rusofonní lidé zejména na periferii 

a zmíněné lidnaté oblasti patří mezi chudší v porovnání s jinými regiony. Tím pádem jsou 

jejich ekonomické podmínky horší, a to zejména v oblasti příjmů a zaměstnanosti.73 Na 

druhé straně, v porovnání se sousedními regiony RF, jsou na tom Rusové v Pobaltí stále lépe, 

a to zejména díky lepším pracovním podmínkám spojeným se členstvím pobaltských zemí 

v EU.74  

Lze tak říct, že záminek a důvodů pro cílené informační kampaně existuje u etnických 

Rusů a rusofonních obyvatel v Pobaltí mnoho. Aspekty týkající se občanských, jazykových 

a kulturních práv, na které se RF snaží v kampaních upozornit, mají sílu právě v tom, co 

Gerasimov výše nazval protestním potenciálem populace. Právě díky početnému zastoupení, 

rozšířené ruštině i otázce občanství či jazykových práv, je tento potenciál větší. I proto je 

rusofonní část obyvatelstva jednotlivými státy Pobaltí považovaná za nebezpečnou 

a snadněji aktivizovanou, tzv. „pátou kolonu“, což na jedné straně znemožňuje 

plnohodnotný integrační proces v Pobaltí, a na straně druhé může vést k další polarizaci ve 

společnosti. Taková situace může posloužit jako záminka pro další nátlak ze strany RF, který 

může vyvrcholit po vzoru Ukrajiny až v násilnou intervenci.75 RF si je tohoto potenciálu 

vědoma a proto, jak bude v konkrétních příkladech uvedeno níže, je zobrazování pobaltských 
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států jako diskriminujících rusofobů jedním z nejčastěji užívaných v rámci informačních 

kampaní.  

2.2.2 Faktory historické  

Velmi úzce spojená s předchozí, přesto specifická a pro účely práce velmi dobře 

oddělitelná, je oblast historie, historických narativů a výkladů, jejich odlišností v porovnání 

mezi pobaltskou a kremelskou variantou, a jak konkrétně lze historická témata a různé 

výklady použít pro potřeby informační války.  

Všechny tyto aspekty souvisí zejména se sdíleným pocitem společné historie v rámci 

pobaltských států, které jsou odlišné od ruského historického výkladu. Národnostní hnutí 

v Pobaltí se podobně jako jinde v Evropě začalo formovat v 19. století, tedy v době, kdy se 

všechny tři země nacházely pod nadvládou carského Ruska.76 Na rozdíl od jiných států 

v regionu východní Evropy však tyto státy v meziválečném období zažily nezávislost, čímž se 

jejich národnostní identita více ukotvila. Vzhledem k nedobrovolné inkorporaci do SSSR ve 

40. letech 20. století a násilné sovětské nadvládě po konci druhé světové války, vznikla silná 

historická křivda proti Rusku a jeho moci.77 Všechny tři pobaltské země se po obnovení 

nezávislosti přímo distancovaly od sovětské minulosti, označily sovětskou nadvládu nad nimi 

za okupaci, a v rámci státní identity se považovaly za pokračovatele meziválečných 

demokratických republik.78 K prospěchu zformování národních identit přispěl i krok 

sovětského vedení ještě před rozpadem SSSR, kdy Výbor lidových zástupců SSSR v prosinci 

roku 1989 odsoudil pakt Ribbentrop-Molotov a přiznal existenci tajného dodatku o rozdělení 

sfér vlivu v Polsku a východní Evropě, včetně Pobaltí.79  

 Na druhé straně je zde RF, která se považuje za přímého nástupce SSSR, tzn. že sovětská 

historie a historické výklady jsou součástí ruské identity a státnosti. Pro Kreml je historie 

oblastí národního zájmu a jednou z priorit. Vojenská doktrína z roku 2014 přímo zmiňuje za 

jednu z největších vnitřních i vnějších hrozeb aktivity podrývající „historické, spirituální 

 
76 Lanoszka, „Russian hybrid warfare,“ 184. 
77 Ibid. 
78 Engizers, „Abuse of history,“ 44.  
79 „Russia´s exoneration of Ribbentrop-Molotov Pact is 'falsifying history' – Lithuanian FM,“ LRT.lt, 3. 6. 

2020, staženo 19. 3. 2021, https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1184577/russia-s-exoneration-of-
ribbentrop-molotov-pact-is-falsifying-history-lithuanian-fm  
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a patriotské tradice“.80 To souvisí zejména s nezpochybnitelností vítězství SSSR ve druhé 

světové válce, případně ve Velké vlastenecké válce (dále jen VVV), pokud se jedná o ruský 

výklad. Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je v časovém rozmezí. Zatímco druhá světová válka 

začala v září 1939, VVV je datována od června 1941 do 9. května – tedy od útoku nacistů na 

území Sovětského svazu do dne kapitulace Německa dle sovětského a ruského výkladu. 

Právě vzhledem k chybějícím téměř dvěma letům tkví důvod, proč současný ruský režim 

označení VVV stále používá. RF díky tomu může popřít jakoukoliv kolaboraci s nacistickým 

Německem v rámci rozdělení sfér vlivu, a navíc se taktéž pasovat do role oběti nacistické 

agrese.81 Pro Rusko je totiž klíčové pozitivně vyobrazit svoji historii, zejména tu sovětskou, 

v rámci sebeidentifikace a legitimizace současného režimu. Dá se tak říct, že tato 

nedotknutelnost historických narativů v ruském pojetí znamená, že „historie je pro Rusko 

otázkou národní bezpečnosti“.82 Tento přístup dokazuje i několik konkrétních kroků, které RF 

k zabezpečení historie učinila. V letech 2009–2012 existovala speciální komise pod záštitou 

prezidentského úřadu, která se zaměřovala na potírání pokusů o falzifikaci historie, tedy 

výkladů, které neodpovídají tomu ruskému.83 V roce 2013 prezident Putin pověřil 

ministerstvo vzdělávání vypracovat nové historické učebnice s „unifikovaným výkladem ruské 

historie bez dvojích či alternativních výkladů“.84 V souvislosti s percepcí historie vzniklo 

v průběhu let i několik zákonů, které např. deklarovaly jako trestné šíření falešných informací 

o aktivitách SSSR během 2. světové války. Jeden z aktuálních zákonů z ledna 2020 navíc 

zakazuje srovnávat činy a aktivity sovětského vedení s nacistickým Německem.85 

Vzhledem k tomu, že pobaltské státy byly nejenom součástí Sovětského svazu, ale 

i dřívějších ruských státních celků, považuje RF dějiny a historické události v Pobaltí za 

součást své historie,86 což však znamená kontradikce ve výkladu historických událostí na 

základě rozdílných národních identit. Klíčový rozpor panuje právě v interpretaci procesu, na 

jehož základě byly pobaltské státy inkorporovány do SSSR. Podle kremelského narativu byl 

 
80 „Military Doctrine of the Russian Federation,“ 25. 12. 2014, https://www.offiziere.ch/wp-

content/uploads-001/2015/08/Russia-s-2014-Military-Doctrine.pdf, 3.  
81 Engizers, „Abuse of history“, 8–9.  
82 Ulrik Franke, „War by non-military means: Understanding Russian information warfare,“ Totalförsvarets 

forskningsinstitut [Švédská obranná výzkumná agentura], Březen 2015, 
https://dataspace.princeton.edu/handle/88435/dsp019c67wq22q, 43.  

83 Engizers, „Abuse of history,“ 7.  
84 Franke, „War by non-military means,“ 43.  
85 Engizers, „Abuse of history,“ 7.  
86 Ibid.,   
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vstup pobaltských států do SSSR v souladu s tehdejším mezinárodním právem a tudíž 

dobrovolný, čímž prakticky odmítá uznání o tajném dodatku z roku 1989.87 Takový narativ, 

stejně jako jemu podobné vytváří polarizační tendence ve společnosti a slouží Kremlu jako 

nástroj propagandy a vytváření vlivu na určitou skupinu obyvatel v Pobaltí.  

  Historické konexe, stejně jako ty etnické či jazykové, jsou tudíž velmi výhodným 

tematickým okruhem informační války, který Kreml pro posilování svého vlivu na jedné 

straně a podněcování tenzí a polarizace ve společnosti na straně druhé využívá. V tomto 

ohledu je pro RF výhodný zejména historický sovětský odkaz a sounáležitost, podobně jako 

v případě jazykové a kulturní blízkosti s rusofonními menšinami v Pobaltí. Rusko je 

interpretované jako osvoboditel a zachránce před nacistickou nadvládou na konci druhé 

světové války, zatímco v Pobaltí je tento historický kredit znevažovaný a falzifikovaný. 

Přepisování historie je pak podle kremelského výkladu ohrožením pro identitu a práva 

rusofonní skupiny, které právě Rusko dovede ochránit a zabezpečit.88 Vyvolávání takovýchto 

pocitů u ruských menšin v Pobaltí může vést ke snazší aktivizaci této části populace. Zároveň 

je znevážení historických výkladů hrozbou pro nezávislost pobaltských států. V letech 2014 

a 2016 dokonce skupina politiků v RF zpochybnila legislativní platnost rozpadu Sovětského 

svazu, tudíž i vyhlášení nezávislosti postsovětských republik, včetně tří pobaltských.89 

Detailněji budou konkrétní historické narativy rozebrány v samostatné podkapitole 

empirické části práce. 

2.2.3 Faktory politicko-bezpečnostní 

Kromě apolitických nástrojů ovlivňování veřejného mínění se RF snaží přímo ovlivnit také 

politické dění v pobaltských zemích. V souvislosti s výše rozebranou prozápadní 

geopolitickou inklinací ve všech třech státech se Kreml snaží prosazovat opačné politické 

tendence. Ať už přímou podporou politických stran, či pomocí destabilizačních narativů 

směrem k politickým garniturám v Pobaltí, v zájmu RF je ovlivnit politické preference 

a veřejné mínění obyvatel těchto států. V rámci vnitrostátní politické situace se ruské 

informační kampaně zaměřují na podporu politických stran, které jsou buď otevřeně 

proruské, či jsou přímo zaměřené na ochranu práv ruských nebo jiných menšin v pobaltských 

 
87 Šukytè, „Russian Information Warfare in the Baltic States and Possibilities to Resist,“ 126.  
88 Thornton, „The Changing Nature of Modern Warfare,“ 43.  
89 Engizers, „Abuse of history,“ 52.  
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státech. Tyto strany jsou podporovány ruskými politickými stranami, ale i ruskými či 

proruskými médii, které působí v Pobaltí.  

V Estonsku se jedná zejména o Estonskou stranu středu (Eesti Keskerakond, dále jen 

ESS), centristickou politickou stranu, která zejména dříve otevřeně a aktivně podporovala 

práva ruskojazyčných občanů v Pobaltí. Důkazem byla i její 75% podpora mezi neestonskými 

občany, většinově zastoupenými právě ruským etnikem, v roce 2012.90 Spolupráce s ruskými 

politiky byla prokázána hned v několika případech – ESS měla uzavřenou dohodu 

o spolupráci s Putinovou stranou Jednotné Rusko a estonské tajné služby označily v roce 

2010 tehdejšího předsedu ESS a tallinnského starostu Edgara Saavisara za ruského špiona 

vzhledem k financování jeho politické kampaně z ruských zdrojů.91 S odchodem Saavisara 

z vedení strany a jeho nahrazení Juri Ratasem však vzrostl koaliční potenciál strany, stejně 

jako její volitelnost mezi Estonci. Rusofonní voliči naopak začali přecházet k jiným stranám či 

se o volby přestali zajímat.92 ESS tak dokonce sestavovala vládu, naposledy v roce 2019, 

která však padla v lednu 2021 vzhledem ke korupčním skandálům premiéra Ratase.93  

V Lotyšsku je takovou významnou stranou tzv. Harmonie (Saskaņas Centrs, později 

Saskaņa, v překladu Centrum Harmonie, později Harmonie nebo také Centrum Shody později 

Shoda, dále jen Harmonie). Levicová a otevřeně proruská strana, zastupující zejména 

rusofonní menšinu v Lotyšsku, byla založená v roce 2005.94 Předsedou se stal Nils Ušakovs, 

politik s ruskými kořeny a bývalý pracovník agentury TASS i ruskojazyčného kanálu Pěrvyj 

Baltijskij Kanal (dále jen PBK) působícího v Pobaltí.95 U Harmonie existovala již roku 2006 

důvodná podezření na financování kampaně z Ruska, přičemž spolupráce s ruskými politiky 

 
90 Mike Winnerstig a kol., „Tools of Destabilization. Russian Soft Power and Non-Military Influence in the 

Baltic States,“ Totalförsvarets forskningsinstitut [Švédská obranná výzkumná agentura] (2014): 1–146, 
http://appc.lv/wp-content/uploads/2014/12/FOI_Non_military.pdf, 51. 

91 David Satter, „The Last Gasp of Empire: Russia´s Attempts to Control the Media in the Former Soviet 
Republics,“ Center for International Media Assistance, 8. 1. 2014, 
https://www.cima.ned.org/publication/the_last_gasp_of_empire__russia_s_attempts_to_control_the_media_
in_the_former_soviet_republics/, 15–16. 

92 Andrew Whyte, „Never a good deed unpunished: Centre Party clean up costing it the election,“ ERR.ee, 
8. 10. 2018, staženo 21. 3. 2018, https://news.err.ee/867384/never-a-good-deed-unpunished-centre-party-
clean-up-costing-it-the-election  

93 Linas Jegelevicius, „BALTIC BLOG: Estonia´s Centre party looks set to maintain kingmaker role,“ 
IntelliNews, 18. 2. 2021, staženo 21. 3. 2018, https://intellinews.com/baltic-blog-estonia-s-centre-party-looks-
set-to-maintain-kingmaker-role-203313/  

94 Winnerstig a kol., „Tools of Destabilization“, 82.  
95 Satter, „The Last Gasp of Empire“, 17.  
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byla potvrzena dohodou o spolupráci s Jednotným Ruskem, kterou strana uzavřela v roce 

2009.96 I přesto strana dosáhla významných volebních výsledků – od své první kandidatury 

v roce 2006 se pokaždé dostala do parlamentu a má vysokou podporu. Nils Ušakovs byl navíc 

v letech 2009–2019 starostou Rigy.97 Pro účely práce je také důležité zmínit další stranu, Unii 

Rusů v Lotyšsku (Latvijas Krievu savienība, dále jen UR), která se přímo zaměřuje na 

ruskojazyčný elektorát v Lotyšsku. Kromě úspěchů ve volbách do Evropského parlamentu 

však měla na národní úrovni dlouhodobě nízké výsledky.98  

V Litvě je vzhledem k méně početné ruské menšině situace jiná. Existují zde dvě politické 

strany zaměřené na ruskou menšinu: Unie Rusů a Ruská aliance. Ty jsou však marginální 

a zaměřují se spíše na spolupráci s dalšími menšinovými stranami, především stranou EAP, 

která cílí na polskou menšinu v Litvě. EAP podobně jako menšinové strany v Estonsku 

a Lotyšsku má podporu z Ruska, protože i přesto, že se nejedná čistě o stranu zaměřenou na 

etnické Rusy, má stále aktivizační potenciál v rámci početnější menšiny, která se v Litvě 

nachází.99  

Cílem finanční, mediální a další podpory z Ruska těmto politickým stranám je jejich co 

největší politický zisk, možné vládní angažmá a prosazování ruských zájmů skrze tyto 

proruské subjekty. V ideálním případě by taková vláda spolu s aktivizovanou veřejností 

opustila prozápadní orientaci a více se přiblížila Rusku. I proto jsou takto Ruskem 

podporované strany bezpečnostním rizikem pro mainstreamové a prozápadně orientované 

strany, což se prokázalo jejich takřka nulovým koaličním potenciálem na parlamentní 

úrovni.100 Tento trend potvrzuje zejména lotyšská Harmonie, která i přes velké zisky 

v parlamentních volbách nepřipadá pro žádnou z vládních koalic v úvahu jako důvěryhodný 

partner. Je však dlouhá léta ve vedení hlavního města Rigy, kde konkrétně Ušakovs po svém 

zvolení navázal partnerství s Moskvou, otevřeně kritizoval zahraniční politiku vlády či přijímal 

mnohé ruské politiky podporující krajanskou politiku.101 Právě na úrovni velkých měst, 

zejména v Rize a Tallinnu, hrozí aktivizace a možná eskalace, protože v těchto městech je 

 
96 Winnerstig a kol., „Tools of Destabilization“, 83–84. 
97 Ibid., 83–85. 
98 „13th Saeima elections: The parties (Part 4)“, LSM.lv, 17. 8. 2018, staženo 21. 3. 2021, 
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99 Winnerstig a kol., „Tools of Destabilization,“ 116–118. 
100 Radin, „Hybrid Warfare in The Baltics,“ 20.  
101 Winnerstig a kol., „Tools of Destabilization,“ 85–86. 
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početné ruskojazyčné obyvatelstvo, což je i důvodem, proč jsou zde tyto politické strany 

úspěšné.102  

Kromě cílení na veřejné mínění v domácí politice se snaží ruské informační kampaně 

zdiskreditovat prozápadní zahraničně-politickou orientaci pobaltských států, zejména jejich 

členství v NATO. Jak bylo zmíněno výše, pobaltské republiky se obávají ruské agrese, a to 

zejména po intervenci RF na Ukrajině. V souvislosti s tím se tak snažily posílit svou 

bezpečnost, ať už zvyšováním výdajů na obranu či posílenou přítomnosti jednotek aliance na 

svém území. I díky tomu jsou pobaltské země mezi západními státy považované za 

důvěryhodné partnery v rámci NATO.103 Cílem narativů zaměřujících se na tyto faktory je 

vyvolat oboustrannou nedůvěru – tedy jak na úrovni ostatních západních států vnímajících 

záporně pobaltské státy, tak na základě negativního vnímání NATO i EU v očích obyvatel 

Pobaltí. Vzhledem k prvnímu faktoru jde zejména o to vyobrazit pobaltské státy jako 

nedůvěryhodné spojence a tím snížit jejich roli v alianci, stejně jako bezpečnostní záruky.104 

Mezi členy aliance totiž neexistuje shoda na tom, jakým způsobem přistupovat k Rusku 

v pobaltském regionu, či do jaké míry se má zvýšit financování obranných cvičení 

a kapacit.105 Kromě toho se tyto narativy zároveň snaží vyvolat pochybnosti o tom, zdali 

pobaltské státy v případě agrese stojí za to, aby jim NATO přišlo na pomoc.106  

Velmi podobnou logiku pak užívají i narativy cílené na obyvatele Pobaltí, které napadají 

členství pobaltských zemí v NATO a EU a obecně Západ jako celek. Ten je popisován jako 

zaujatý proti Rusku, agresivní, okupující Pobaltí či destabilizující regionální a geopolitickou 

situaci.107 V tomto ohledu jsou diskreditovaní i jednotlivý političtí představitelé pobaltských 

zemí, kteří svým loajálním přístupem k NATO a neoprávněnou percepcí RF jako vojenské 

hrozby oslabují bezpečnostní situaci v zemi. To souvisí zejména se zvýšenou přítomností 

aliančních jednotek, která je popisovaná jako nebezpečná, a navíc nežádoucí ze strany 

 
102 Thornton a Karagiannis, „The Russian Threat to Baltic States,“ 343.  
103 Veebel a Ploom, „Are the Baltic States and NATO on the right path?“ 407.   
104 Sofia Svensson, „Russia and the Baltic States: Why Language Matters,“ Inkstickmedia.org, 19. 1. 2018, 
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105 Tomáš Čižík, „Baltic States – How to React to 'New Warfare' in the Context of the Article V?“ Slovak 
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místních obyvatel.108 Účel těchto narativů je tak opět podobný předchozím dvěma aspektům 

– aktivizovat, polarizovat a zdiskreditovat. Konkrétně se v tomto případě Rusko snaží 

v Pobaltí vyvolat nedůvěru v západní instituce a pocit odloučení od západu na straně jedné, 

a zároveň odcizení se od státu v rámci místní populace na straně druhé.109 Hlavní cílovou 

skupinou jsou tak opět etničtí Rusové a ruskojazyční, případně pak i místní obyvatelé, kteří 

nesouhlasí s prozápadní orientací zahraniční politiky.110 Více o těchto konkrétních narativech 

pojednává empirická část, přesněji podkapitola zaměřující se na konkrétní narativy cílící na 

NATO v ruských a proruských médiích. 

2.3 Mediální a informační prostor v Pobaltí  

Předtím než se práce bude zabývat konkrétními narativy je nutné stručně přiblížit, jak 

vypadá informační a mediální prostředí v těchto státech a co je pro něj specifické. Předně 

zde existují veřejnoprávní média: Litevské rádio a televize (LRT), Lotyšská televize (LTV) 

a lotyšské rádio sdružené ve Veřejnoprávní média v Lotyšsku (LSM) a Veřejnoprávní média 

v Estonsku (ERR), složená ze tří televizních kanálů a pěti rádiových stanic. Kromě toho mají 

všechny tři platformy také internetové servery ve třech jazycích – místním, ruštině 

a angličtině.111 V rámci pobaltských veřejnoprávních médií existují i ruskojazyčné kanály – 

ETV+ byl založen v Estonsku v roce 2015 a vysílá pouze v ruštině, zatímco na lotyšský kanál 

LTV7 má v ruském jazyce jen vybraný obsah.112  

Další velmi důležitou skupinou jsou původem ruské televizní kanály, které působí na 

mediálním trhu v Pobaltí. To je možné díky mediálním společnostem z Ruska, mající k těmto 

aktivitám vysílací práva. Jednou z největších takových společností je Baltic Media Alliance 

(BMA), která má centrálu v Rize a dvě pobočky ve Vilniusu a Tallinnu, přičemž náplní jejích 

 
108 Ben Nimmo, Donara Barojan a Nika Aleksejeva, „Russian Narratives on NATO´s Deployment,“ 

Medium.com, 1. 4. 2017, staženo 21. 3. 2021, https://medium.com/dfrlab/russian-narratives-on-natos-
deployment-616e19c3d194  

109 Jensen a Doran, „Chaos as a Strategy“, 25.  
110 Król, „Russian Information Warfare in the Baltic States“  
111 „Lithuanian Radio and Television (LRT) – About LRT,“ LRT.lt, staženo 21. 3. 2021, 

https://apie.lrt.lt/en/about-lrt; „LSM launches English-language service“, LSM.lv, staženo 21. 3. 2021, 
https://eng.lsm.lv/article/society/society/lsm-launches-english-language-service.a90048/; „About ERR News, 
staff and contact“, ERR.ee, staženo 21. 3. 2021, https://news.err.ee/584393/about-err-news-staff-and-contacts    

112 „Estonia launches own Russian-language TV channel,“ Deutsche Welle, 28. 9. 2015, staženo 21. 3. 2021, 
https://www.dw.com/en/estonia-launches-own-russian-language-tv-channel/a-18747088; „Russkoje veščanije 
LTV7,“ ltv.lsm.lv, staženo 21. 3. 2021, https://ltv.lsm.lv/lv/ltv7_ru/  

https://medium.com/dfrlab/russian-narratives-on-natos-deployment-616e19c3d194
https://medium.com/dfrlab/russian-narratives-on-natos-deployment-616e19c3d194
https://apie.lrt.lt/en/about-lrt
https://eng.lsm.lv/article/society/society/lsm-launches-english-language-service.a90048/
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programů je zejména opětovný přenos obsahu ruských televizí.113 Nejznámějším 

a nejpopulárnějším z nich je PBK, původem ruský a v ruštině vysílající kanál, jehož obsah tvoří 

ze 70 % vysílání z ruského Prvního kanálu.114 V případě PBK není problém vysílání 

propagandistického obsahu jako takového, tj. nejde čistě o médium typu RT, ale 

zpravodajství a celkově obsah produkovaný PBK není objektivní a popisuje události ruským 

pohledem. Jeho popularita je navíc zapříčiněna bohatým kulturním a zábavným programem 

z ruských televizí.115 V Pobaltí však působí celá řada televizních kanálů založených na 

stejných principech, jako jsou např. REN Baltija, RTR Planeta, NTV Mir či TNS Baltija.116 

Důležité je také zmínit ruskou státní televizi RT, která sice od července 2020 ze tří 

pobaltských států působí pouze v Estonsku,117 avšak do té doby vysílala propagandistický 

obsah v Pobaltí pravidelně a frekventovaně.      

Mimo televizní obrazovky existují v Pobaltí také zpravodajské internetové servery. Za 

populární a relevantní lze označit server Delfi, který existuje na internetových doménách 

všech tří států, a navíc v každém z nich ve dvou jazycích – místním i ruském.118 Kromě toho 

však v Pobaltí působí výhradně proruské zpravodajské servery. Nejznámější z nich je 

Baltnews, který má podobně jako Delfi tři různé domény na základě státu, ve kterém působí, 

ovšem obsah publikuje pouze v ruštině. Tento server vznikl v roce 2014 jako nezávislé 

médium, přitom však poskytuje „platformu pro novináře a aktivisty, kteří jsou otevřeně 

protizápadní“.119 Podle zjištění investigativních žurnalistů a bezpečnostních služeb z Estonska 

a Lotyšska jsou všechny pobočky Baltnews prokazatelně napojené na ruská státní média, 

konkrétně na mediální konglomerát Rossija Segodnija.120 Mechanismus zakrývající takové 

 
113 „About BMA,“ 1bma.lv, staženo 21. 3. 2021, http://en.1bma.lv/en/about-holding/  
114 Olga Čižovová, „Disinformation Resilience Index in Central and Eastern Europe,“ Prism Ukraine, 2018, 

http://prismua.org/wp-content/uploads/2018/06/DRI_CEE_2018.pdf, 175.  
115 Satter, „The Last Gasp of Empire“, 5–6. 
116 Andris Spruds a kol., Internet Trolling as a Tool of Hybrid Warfare: The Case of Latvia (Riga: NATO 

Strategic Communication Centre of Excellence, 2016): 1–106, 
https://issuu.com/natostratcomcoe/docs/full_report_trolling_25012016, 26.  

117 Kalev Stoicescu, „The Evolution of Russian Hybrid Warfare: Estonia,“ The Center for European Policy 
Analysis, 29. 1. 2021, staženo 21. 3. 2021, https://cepa.org/the-evolution-of-russian-hybrid-warfare-estonia/  

118 Andis Kudors, „Latvia: Disinformation Resilience Index,“ Prismua Ukraine, 31. 7. 2018, staženo 21. 3. 
2021, http://prismua.org/en/english-latvia-disinformation-resilience-index/   

119 Alexandra Wiktorek Sarlo, „Fighting Disinformation in the Baltic States,“ Foreign Policy Research 
Institute, 6. 7. 2017, staženo 21. 3. 2021, https://www.fpri.org/article/2017/07/fighting-disinformation-baltic-
states/  

120 Inga Springe a Sanita Jemberga, „Sputnik´s Unknown Brother,“ Re:Baltica, 6. 4. 2017, staženo 21. 3. 
2021, https://en.rebaltica.lv/2017/04/sputniks-unknown-brother/   
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http://prismua.org/en/english-latvia-disinformation-resilience-index/
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napojení pracuje se zahraničními firmami, které mají linky právě na Rossija Segodnija. Přes 

tyto společnosti probíhalo financování poboček Baltnews. Mezi vrcholnými představiteli 

obou médií navíc existují záznamy rozsáhlé korespondence, ve které z ruské strany 

přicházely přímé instrukce o tématech a obsahu, o nichž měl server Baltnews publikovat.121 

I přesto se tyto servery snažily vytvořit dojem lokálních nezávislých médií. Šéfredaktoři 

jednotlivých poboček se při dotazech na možné napojení na ruská média vyjadřovali 

odmítavě.122 Kromě Baltnews zastává mezi internetovými servery silně proruskou pozici 

v pobaltském regionu také státní médium Sputnik News. To sice ukončil svou činnost 

v Estonsku k lednu 2020,123 ovšem působí aktuálně na litevské a lotyšské doméně. Navíc 

existuje celá řada proruských serverů, tzv. zástupných, které sice nejsou napojené na ruská 

média, ovšem jejich obsah sdílí dále ve veřejném diskursu a napomáhají tak dalšímu šíření 

informací. Mezi takové servery patří např. vesti.lv či rubaltic.ru.124  

Existuje řada dalších ruskojazyčných médií v Pobaltí, které nebyly jmenovány, pro účely 

práce však postačí přiblížení výše zmíněných. Kromě toho je důležité v souvislosti 

s pobaltským mediálním prostorem zmínit několik specifických vlastností, které jej 

charakterizují. Nejdůležitější z nich je existence tzv. oddělených informačních prostředí na 

základě jazyka, což znamená, že obsah v proruských a prokremelských médiích se liší od toho 

v médiích veřejnoprávních a dalších, publikujících nezávisle a v místním jazyce. Informace 

v proruských médiích jsou interpretovány zkresleně, přičemž po vzoru konceptu 

psychologické informační války cílí na emoce a racionální uvažování čtenáře či diváka ve 

snaze jej aktivizovat.125 To ohrožuje jak jednotu ve společnosti, tak důvěru v objektivitu 

informací, protože tyto narativy vytvářejí alternativní reality a příběhy, čímž mohou 

v divácích konzumujících tento obsah vyvolat jiné chápání událostí, které odpovídá ruskému 

 
121 Holger Roonema a Inga Springe, „This Is How Russian Propaganda Actually Works in the 21st century”, 

BuzzFeed News, 29. 8. 2018, staženo 21. 3. 2021, 
https://www.buzzfeednews.com/article/holgerroonemaa/russia-propaganda-baltics-baltnews  

122 Springe a Jemberga, „Sputnik´s Unknown Brother“, staženo 21. 3. 2021.   
123 „Sputnik ends operations in Estonia,“ ERR.ee, 1. 1. 2020, staženo 21. 3. 2021, 

https://news.err.ee/1019231/sputnik-ends-operations-in-estonia  
124 Inga Springe, „How Russian Propaganda Becomes Even Nastier in Baltic News,“ Re:Baltica, 29. 3. 2017, 

staženo 21. 3. 2021, https://en.rebaltica.lv/2017/03/how-russian-propaganda-becomes-even-nastier-in-baltic-
news/    

125  Spruds a kol., Internet Trolling as a Tool of Hybrid Warfare, 3–7. 
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světonázoru.126 Řada rusofonních obyvatel v Pobaltí plynule ovládá místní jazyk, což jim 

umožňuje sledovat i zpravodajství o aktuálním dění v důvěryhodnějších a nezaujatých 

médiích. Zároveň jsou však ruskojazyčná média pro ně přijatelnější a jednodušší na 

sledování.127 Rozdílné informační prostory jsou viditelné i v rámci jednoho média, kde např. 

na výše zmíněném internetovém serveru Delfi byly identifikovány kontradikce v obsahu mezi 

ruskojazyčnou a např. lotyšskou platformou.128  

Problém pro mediální sféru v Pobaltí v tomto ohledu představují další jeho aspekty. 

Liberálně-demokratické povaze států odpovídá i místní mediální prostor, tudíž ruskojazyčné 

kanály a servery zde mohou (až na výše zmíněné výjimky) působit svobodně. Regulace je 

minimální a navíc limitovaná, protože podle evropské legislativy „mediální společnosti 

z cizích zemí, operující v Pobaltí, ale formálně založené mimo stát, nemohou podléhat 

regulaci místních státních orgánů.“129 BMA, vysílací společnost, pod níž PBK a další populární 

ruskojazyčné televize působí, je oficiálně registrovaná ve Velké Británii.130 Navíc, 

ruskojazyčné kanály jsou finančně, obsahově a programově bohatší, tím pádem pro diváka 

ovládajícího ruštinu atraktivnější, v porovnání s veřejnoprávními a soukromými médii 

v místních jazycích.131 Jako protiváha byl např. založen ETV+, kanál veřejnoprávní estonské 

televize celý v ruštině, případně existují v celém Pobaltí občanské a investigativní iniciativy, 

jako např. Re:Baltica, které se snaží na dezinformace upozorňovat a vyvracet je. I přes tyto 

iniciativy je však mediální a informační prostor v Pobaltí výhodný pro šíření různých 

zavádějících a nepravdivých informačních kampaní. To souvisí jak s propojeností jednotlivých 

ruských a proruských médií, tak s vysílaným obsahem, který koresponduje s proruským 

zaměřením diváků. Celkový vliv ruskojazyčných médií působících v Pobaltí na společnost 

bude shrnutý v závěrečné kapitole spolu s vyhodnocením dopadů jednotlivých narativů.

 
126 Sandra Murinska, Olena Aleksandrova a Roman Dodonov, „Information warfare: future challenges of 

Latvia and Ukraine,“ Skhid 5, č. 157 (2018): 66–72, https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5(157).148661, 

69. 
127 Radin, „Hybrid Warfare in The Baltics,“ 18.  
128 Spruds a kol., Internet Trolling as a Tool of Hybrid Warfare, 29–30. 
129 Kudors, „Latvia: Disinformation Resilience Index“ 
130 Król, „Russian Information Warfare in the Baltic States“ 
131 Kudors, „Latvia: Disinformation Resilience Index“ 
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3 Metodologie empirické části práce a konceptualizace proruského narativu 

3.1 Metodologie práce 

Z metodologického hlediska budou v empirické části analyzovány konkrétní příklady 

ruské informační války v Pobaltí. V tomto ohledu kombinace dvou analytických metod. 

Zaprvé je to obsahová analýza (content analysis), tedy analýza podle Dvořákové zkoumající 

„obsahy komunikace, které jsou předávány jako text či obraz“.1 Kromě důležitosti samotného 

obsahu jsou pro potřeby práce důležité také další aspekty metody obsahové analýzy, 

zejména co se týče interpretace a vysvětlení daného obsahu.2 Alo a kol. popsali obsahovou 

analýzu jako vhodnou metodu sloužící k „systematickému a objektivnímu popisu 

a kvantifikaci konkrétního fenoménu.“3 V případě této práce tedy šíření proruského narativu 

v ruskojazyčných médiích, působících v informačním prostředí pobaltských států. To 

znamená, že práce zkoumá jednotlivé obsahy příběhů, rétoriku, narativy a diskurzy použité 

v těchto článcích, přičemž je bude členit právě do tří výše zmíněných kategorií: etnicko-

jazykové a kulturní, historické a politicko-bezpečnostní.  

Tyto kategorie byly autorem stanoveny na základě nejčastějších a nejvíce 

frekventovaných konkrétních narativů zmiňovaných v akademických publikacích a článcích, 

zabývajících se právě ruskou informační válkou v Pobaltí. Konkrétně, např. Kaprāns spolu se 

Svensson označili za tři nejpoužívanější narativy systematickou diskriminaci ruských menšin, 

vzestup nacismu a fašismu v Pobaltí a pobaltské státy jako země v úpadku.4 Takovýchto 

analýz zabývajících se specifickými ruskými narativy v Pobaltí je více. Nimmo a kol. 

analyzovali dvouměsíční vývoj konkrétních narativů zaměřených proti přítomnosti jednotek 

NATO v Pobaltí v roce 2017.5 Marnot a Juurvee v rozmezí dvou let – 2016 a 2018 – srovnávali 

 
1 Ilona Dvořáková, „Obsahová analýza/formální obsahová analýza/kvantitativní obsahová analýza,“ 

Antropoweb.cz (2010): 95–100, http://www.antropoweb.cz/media/webzin/webzin_2_2010/Dvorakova__I-2-
2010.pdf, 96.  

2 Margrit Schreier, Qualitative Content Analysis in Practice, (London: Sage, 2012), 3.  
3 Elo a kol., „Qualitative Content Analysis: A Focus on Trustworthiness,“ SAGE Open (2014): 1–10, 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244014522633, 1.  
4 Mārtiņš Kaprāns, „Isolating Russia´s three master narratives in Latvia,“ StopFake.org, 31. 12. 2017, 

staženo 28. 3. 2021, https://www.stopfake.org/en/isolating-russia-s-three-master-narratives-in-latvia/; Sofia 
Svensson, „Russia and the Baltic States: Why Language Matters,“ Inkstickmedia.org, 19. 1. 2018, staženo 24. 3. 
2021, https://inkstickmedia.com/russia-baltic-states-language-matters/ 

5 Ben Nimmo, Donara Barojan a Nika Aleksejeva, „Russian Narratives on NATO´s Deployment,“ 
Medium.com, 1. 4. 2017, staženo 24. 3. 2021, https://medium.com/dfrlab/russian-narratives-on-natos-
deployment-616e19c3d194 
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šířený obsah a témata v konkrétních médiích (RT, Sputnik a První kanál) cílících na jednotlivé 

země, a hledali případné souvislosti jak ve vztahu k jednotlivým států, tak v závislosti na 

čase.6 Rodríguez v jiné rozsáhlé studii spíše zkoumal proces šíření informací a mechanismy 

jejich tzv. praní, tedy způsobu, jakým z původního zdroje informace putovaly k dalším 

médiím a jací aktéři se do šíření konkrétní informace v pobaltských státech zapojili.7 V tomto 

ohledu navíc existuje několik platforem, které mají pravidelně aktualizované databáze 

šířených dezinformací ruskými a proruskými médii, jako např. EUvsDisinfo.8  

Právě na základě studie těchto publikací či projektů byly v rámci práce vytvořeny tři 

souhrnné kategorie. Práce tak zanalyzuje narativy tematicky spadající pod každou z nich – 

tedy v případě první pojednávající o situaci ruskojazyčných menšin v Pobaltí, u druhé 

zabývající se rozdílným výkladem historie mezi pobaltskými státy a Ruskem, a u třetí zejména 

v souvislosti s členstvím těchto států v NATO. Narativy budou zkoumané od roku 2018 dále, 

v časovém období kolem významných událostí, které se výše zmíněných kategorií týkají. 

Kategorizace (také strukturalizace nebo klasifikace) konkrétního fenoménu je v souladu 

s předpoklady obsahové analýzy podle různých autorů,9 které takový proces nazývají 

souhrnně kódování (coding). Kódování přitom probíhá dvěma způsoby – buď jsou v rámci 

výzkumu nejprve utvořené kategorie a poté až následuje sběr dat (induktivní obsahová 

analýza), anebo jsou všechna data zasazena do kontextu s obsahem a dále kódována, aby 

odpovídala daným kategoriím.10 Z tohoto hlediska je tak v práci použita induktivní obsahová 

analýza. I přes to, že se práce inspirovala metodou rozdělení narativů do kategorií u jiných 

autorů, je to podle Schreiera v souladu s metodou obsahové analýzy, která to díky své 

flexibilitě umožňuje, pokud jsou daná kritéria analytikem adaptována a upravena podle 

studovaného materiálu.11 Na základě takto vytvořených (kódovaných) kategorií pak v rámci 

 
6 Diana Marnot a Ivo Juurvee, „Narratives on the Nordic-Baltic countries promoted by Russia,“ v Russia´s 

Footprint in the Nordic-Balic Information Environment 2019/2020, vyd. Māris Cepurītis a kol., (Riga: NATO 
Strategic Communication Centre of Excelence, 2020): 32–47, 
https://stratcomcoe.org/publications/falsification-of-history-as-a-tool-of-influence/16  

7 Rodríguez, „Information laundering in the Nordic-Baltic region“. 
8 „Disinfo database,“ EUvsDisinfo, staženo 24. 3. 2021, https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/  
9 Viz např. Elo a kol., „Qualitative Content Analysis,“ 5–6; Schreier, Qualitative Content Analysis in Practice, 

5–7; Christen Erlingsson a Petra Brysiewicz, „A hands-on guide to doing content analysis,“ African Journal of 
Emergency Medicine 7 (2017): 93–99, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211419X17300423, 
97–98. 

10 Elo a kol., „Qualitative Content Analysis,“ 2.  
11 Schreier, „Qualitative Content Analysis in Practice,“ 7.  

https://stratcomcoe.org/publications/falsification-of-history-as-a-tool-of-influence/16
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211419X17300423


 

49 
 

obsahové analýzy probíhá finální fáze, ve které jsou zanalyzovaná data výsledně posuzována, 

a to nejenom na základě kategorií, ale také v souvislosti s tím, jak odpovídají cílům práce, 

hypotézám i výzkumným otázkám.12 

Kromě obsahové analýzy jsou v práci využité ještě prvky kritické diskurzivní analýzy, 

zejména diskurzu a jeho trojdimenzionálního pojetí: (1) text, který může být nahrazen i 

vizuální interpretací či s ní zkombinován (tj. v obsahové analýze by tento aspekt byl nazván 

obsah), (2) diskurzivní praxe, tj. další produkce a zejména konzumace textu (obsahu) a (3) 

sociální praxe ve smyslu sociálního kontextu a jeho pravidel, podle kterých se diskurz šíří.13 

Kromě toho jsou přímo na konkrétní případovou studii ruské informační války v Pobaltí 

aplikovatelné ještě další typické prvky diskurzu. V tomto smyslu jde zejména o schopnost 

diskurzu ovlivnit struktury ve společnosti, a to zejména proto, že formuje identity subjektů, 

jejich znalosti, názory a vzájemné vztahy. Tato schopnost je silnější o to více, pokud mají 

producent diskurzu a jeho konzument vzájemný vztah, a navíc stejně či podobně vnímají 

interpretaci témat, událostí, aktivit či jiných věcí.14 Co se týče konkrétní metody, tak při 

analýze jednotlivých mediálních článků budou použité aspekty jak deskriptivní diskurzivní 

analýzy (tj. slovní zásoby, struktury textu či specifických vyjádření) tak interpretativní (tj. 

vysvětlení významu sdělení, jeho kontextu a vlivu na samotné aktéry).15 

Kromě kategorií, podle kterých budou články posuzovány na základě jejich témat 

a obsahu je ještě nutné uvést na pravou míru výběr médií jakožto zdroje, ze kterých práce 

bude čerpat jednotlivé narativy. V rámci obsahové analýzy jsou média vnímána jako 

„prostředek masové komunikace jakožto dominantního sjednocujícího činitele v procesu 

utváření veřejného mínění“.16 V souvislosti s tím tak mají média tzv. institucionální funkci, 

díky které utvářejí „obraz toho co si o něčem myslet,“ přičemž „svůj vliv postupují více či 

méně systematickým zaváděním určitých témat, které společnost následně vyhodnocuje jako 

podstatná.“17 Právě jejich vliv na veřejné mínění a možnost publikovat vybraná témata 

 
12 Elo a kol., „Qualitative Content Analysis,“ 6.  
13 Petr Vašát, „Kritická diskurzivní analýza: sociální konstruktivismus v praxi,“ Antropoweb.cz Únor-Březen 

(2008): 101–112, http://www.antropoweb.cz/media/webzin/webzin_2-
3_2008/8_KRITICKA_DISKURSIVNI_ANALYZA_SOCIAL.pdf, 104.  

14 Vašát, „Kritická diskurzivní analýza,“ 104–105. 
15 Ibid., 107–108. 
16 Dvořáková, „Obsahová analýza,“ 97.  
17 Ibid. 

http://www.antropoweb.cz/media/webzin/webzin_2-3_2008/8_KRITICKA_DISKURSIVNI_ANALYZA_SOCIAL.pdf
http://www.antropoweb.cz/media/webzin/webzin_2-3_2008/8_KRITICKA_DISKURSIVNI_ANALYZA_SOCIAL.pdf
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představují podstatné prvky, které jsou aplikovatelné na ruskojazyčná média v Pobaltí, 

představující předmět obsahové a diskurzivní analýzy v následující empirické části práce.  

Hlavními analyzovanými médii jsou dvě platformy: Sputnik News a Baltnews. První 

zmíněné médium je státem vlastněné, resp. zřízené státní mediální agenturou Rossija 

Segodnija, tedy je přímým nástrojem k šíření kremelského diskursu. Konkrétně budou 

narativy analyzovány na dvou jeho platformách v Pobaltí – Sputnik Litva a Sputnik Latvija – 

které tak představují stanoviska Moskvy ke konkrétním událostem pobaltskému publiku, a to 

nejenom v regionu, ale i ve světě,.18 Podobnou platformou je i druhé médium, tedy 

Baltnews, které bylo založené v roce 2014 po událostech na Ukrajině, a existuje na třech 

oddělených webových platformách, tj. pro každou zemi. I přesto, že se servery označují za 

nezávislé a apolitické, ve skutečnosti jsou přes linky několika zprostředkovatelů řízené 

z Moskvy.19 To dokazuje i prohlášení na stránkách jednotlivých poboček, kde je Rossija 

Segodnija uvedená jako vlastník stránek.20  

Tato dvě média byla vybrána z několika důvodů. Za prvé, vzhledem k dohledatelným 

informacím o provozovatelích serverů, stejně jako obsahu, který je na nich publikovaný, 

představují typická média pro šíření ruských narativů. Za druhé, obě jsou na svých 

konkrétních platformách situována v pobaltském regionu, tematicky a obsahově tedy 

zaměřená hlavně na něj a jeho publikum. Právě proto nebyla k analýze zvolena např. RT, 

která sice má sledovanost po celém světě, ovšem tematicky je velmi rozmanitá. Za třetí, 

právě kvůli investigaci nezávislých novinářů v Pobaltí či jiné publicitě těchto serverů je jasné, 

že jejich obsah představuje potenciální hrozbu negativního vlivu na místní populaci. 

V neposlední řadě je jejich lokální působení v Pobaltí prokázané častým sdílením či citováním 

obsahu z prominentních ruských státních médií, která jsou zaměřena především na domácí 

publikum.  

 
18 Alexander Król, „Russian Information Warfare in the Baltic States – Resources and Aims,“ The Warsaw 

Institute, 20. 7. 2017, staženo 24. 3. 2021, https://warsawinstitute.org/russian-information-warfare-baltic-
states-resources-aims/ 

19 Inga Springe a Sanita Jemberga, „Sputnik´s Unknown Brother,“ Re:Baltica, 6. 4. 2017, staženo 24. 3. 
2021, https://en.rebaltica.lv/2017/04/sputniks-unknown-brother/    

20 Viz např.: https://baltnews.ee/  

https://warsawinstitute.org/russian-information-warfare-baltic-states-resources-aims/
https://warsawinstitute.org/russian-information-warfare-baltic-states-resources-aims/
https://en.rebaltica.lv/2017/04/sputniks-unknown-brother/
https://baltnews.ee/
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3.2 Charakteristické prvky proruského narativu  

Obsah šířený v ruských a proruských médiích je součástí psychologické informační války, 

která má za účel působit na veřejné mínění příjemce informací a v ideálním případě jej 

změnit takovým způsobem, aby odpovídalo ruským zájmům. Využívá k tomu otevřenosti 

a propojenosti informačního prostoru, souvisejícího s rozvojem moderních technologií 

a možností ovlivnit lidi na velkou vzdálenost. Samotná možnost dosahu však nestačí. Čtenář 

či divák daného média musí dané informaci uvěřit, tj. zdánlivá důvěryhodnost šířené 

zavádějící informace je jedním z nejdůležitějších faktorů. Navíc, konkrétní obsah by měl 

diváka zaujmout, být tedy něčím atraktivní a originální. Právě tyto vlastnosti jsou důležité pro 

případný úspěch ruské informační války, od čehož se odvíjí i prvky, které jsou pro ruský 

diskurs typické. 

Jedním z nich je cílení na emoce a racionální uvažování příjemce informací, což je 

považováno za jednu z nejúčinnějších strategií, jak právě změnit jeho chápání.21 Tomuto 

kýženému efektu napomáhá situace, když je informace atraktivní, což je v době nejasného 

informačního prostoru velmi důležitou vlastností k potenciálnímu ovlivnění příjemců 

informací. Z toho důvodu je proruský narativ zpravidla plný emocí – je útočný, negativní, 

agresivní – což mu dodává na osobitosti a odlišnosti od zpravodajství a článků, které jsou 

v běžných médiích. Důležitým aspektem přispívajícím celkové atraktivitě diskursu je také 

konspirace, tedy odlišný, alternativní výklad konkrétní události nežli právě v klasických 

médiích.22 Navíc, diskurs v ruských a proruských médiích nepředstavuje jedinou alternativu, 

ale spíše několik různých, což má za účel vyvolat v lidech nedůvěru v objektivitu informací.23 

 
21 Andris Spruds a kol., Internet Trolling as a Tool of Hybrid Warfare: The Case of Latvia (Riga: NATO 

Strategic Communication Centre of Excellence, 2016): 1–106, 
https://issuu.com/natostratcomcoe/docs/full_report_trolling_25012016, 7.  

22 Monika Hossová, „Fake News and Disinformation: Phenomenons of Post-Factual Society,“ Media 
Literacy and Academic Research 1, č. 2 (2018): 27–35, 
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-b2564cd3-cc84-491c-b99c-e46d746ae0fa, 33; 
Rod Thornton, „The Changing Nature of Modern Warfare,“ The RUSI Journal 160, č. 4 (2015): 40–48, 
https://doi.org/10.1080/03071847.2015.1079047, 43.  

23 Rod Thornton a Manos Karagiannis, „The Russian Threat to the Baltic States: The Problems of Shaping 
Local Defense Mechanisms,“ The Journal of Slavic Military Studies 29, č. 3 (2016): 331–351, 
https://doi.org/10.1080/13518046.2016.1200359, 336.  

https://issuu.com/natostratcomcoe/docs/full_report_trolling_25012016
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-b2564cd3-cc84-491c-b99c-e46d746ae0fa
https://doi.org/10.1080/03071847.2015.1079047
https://doi.org/10.1080/13518046.2016.1200359
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Dané informace jsou často i takto interpretované – jako něco, co klasická média lidem 

záměrně zamlčují – čemuž např. odpovídá i slogan Sputnik News: „Telling The Untold“.24  

V případě konkrétních diskursů uvedených v této práci je útočný narativ s negativními 

konotacemi namířený zejména na oficiální politické představitele pobaltských zemí. Tito lidé 

jsou velmi často ostře kritizováni, popisováni jako rusofobové, nedemokratičtí politici, lháři 

apod. V souvislosti s tím je také vyjádření politiků vytržené z kontextu či záměrně 

zmanipulované, aby odpovídalo obsahu dané zprávy. Kritice jednotlivých politiků přispívají 

i vyjádření představitelů RF, případně místních s proruskými názory, kterým média typu 

Baltnews a Sputnik mnohdy poskytují prostor a publikují jejich postoje. Kromě útoků na 

konkrétní politiky jsou často kritizovány i státní či mezinárodní instituce, kterých jsou 

pobaltské státy členy, zejména tedy NATO či EU. Atraktivitě přidává i rétorika použitá v textu 

samotných článků, které jsou plné metafor, slovních obratů a dalších chytlavých vyjádření, 

nebo odkazují na různé historické či současné události, které popisované situaci dodávají 

negativnější konotace.  

Dalším velmi důležitým aspektem šířených informací a jejich případného dopadu na 

veřejné mínění konzumentů médií je důvěryhodnost. Té se proruský narativ snaží dosáhnout 

několika způsoby. Jednak jde o výše zmíněnou podporu o vyjádření politiků, kteří mají 

zpravidla mezi diváky a čtenáři své příznivce a jejich tvrzení tak dodá konkrétnímu 

argumentu kredibilitu. Vedle nich se v Baltnews či Sputniku velmi často objevují odborníci 

z různých oblastí. Zpravidla to jsou historici, politologové, či jiní experti, ale také novináři, 

aktivisté apod. V případě expertů jsou konkrétní instituce, na nichž působí, buď přímo 

zřízené ruskými vládními institucemi, či jsou jen podporovateli oficiální politiky Kremlu. To 

znamená, že stejně jako v případě vyjádření politiků, tito odborníci svými postoji a tvrzeními 

podporují proruský diskurs, a v souvislosti s jejich kvalifikací vyvolávají právě kýžený pocit 

důvěryhodnosti.25 Z toho důvodu bude u všech takových jednotlivců v empirické části 

uvedeno krátké vysvětlení k jejich profesi, a tudíž inklinaci k proruskému smýšlení.  

Kromě opory ve vyjádřeních konkrétních lidí napomáhá důvěryhodnosti informací 

proruských médiích také opakované sdílení stejného obsahu či tvrzení, související s tzv. 

 
24 „Sputnik. Telling The Untold,“ SputnikNews.com, staženo 24. 3. 2021, 

https://sputniknews.com/docs/products/sns_arabic_exclusives.html  
25 Rodríguez, „Information laundering in the Nordic-Baltic region,“ 79.  

https://sputniknews.com/docs/products/sns_arabic_exclusives.html
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efektem iluzorní pravdy. Tento jev předpokládá, že lidé mají tendenci dané informaci uvěřit 

a považovat ji za pravdivou, pokud jsou ji vystaveni často.26 Z toho důvodu se tak v mnoha 

níže uvedených článcích opakuje nejenom podobný kontext narativů – např. pojednávající 

o rostoucím neonacismu v pobaltských zemích – ale také konkrétní citace či klíčová slova 

z vyjádření důležitých osobností (politiků či expertů), kteří se k danému tématu vyjadřovali už 

dříve. Předpokladem k úspěšnému dosahu jednotlivé informace je, že se příjemce svým 

myšlením a světonázorem alespoň částečně ztotožňuje s poskytovanou informací, případně 

není tak přesvědčený o výkladu v jiných médiích, a proto hledá tuto alternativní možnost.27 

K důvěryhodnosti v tomto ohledu kromě výpovědí expertů či politiků přispívají např. i odkazy 

na obsah z jiných médií – zpravidla ruských či proruských – nebo odvolávání se na konkrétní 

dokumenty a dohody – např. v případě výše zmíněného tématu o nacismu Norimberský 

tribunál a jeho závěry. Oba tyto faktory rovněž dodávají na důvěryhodnosti sdělované 

informace. 

 
26 Norman Vasu a kol., „Fake News: National Security in the Post-truth Era,“ Nanyang Technological 

University (2018): 1–36, https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/01/PR180313_Fake-
News_WEB.pdf, 15.  

27 Ibid., 16. 

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/01/PR180313_Fake-News_WEB.pdf
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/01/PR180313_Fake-News_WEB.pdf
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4 Analýza ruské informační války na konkrétních událostech v pobaltských 

státech od roku 2018  

Jak bylo naznačeno v metodologické části, tato kapitola rozebere obsah, rétoriku, 

význam a další aspekty specifických narativů v ruských a proruských médiích působících 

v pobaltských státech. Ty budou zkoumány až na výjimky v době od roku 2018. Zvolené 

období je založené na několika faktorech. Jednak je nutné zkoumat tyto narativy po ruské 

agresi na Ukrajině v roce 2014, kdy zejména na východě země byly ruské informační 

kampaně použité v praxi za účelem vnitřní destabilizace společnosti, což vyvolalo značné 

obavy i v pobaltských státech. Navíc od té doby lze pozorovat více agresivní a konfrontační 

narativ v ruských a proruských médiích působících v zemích, kde má RF zájmy, což se právě 

týkalo i pobaltských republik.1 Období od roku 2014 je však na práci tohoto rozsahu příliš 

dlouhé, a proto práce analyzuje narativy od roku 2018 do současnosti s jednou výjimkou 

krátkého exkurzu, což bude konkrétněji vysvětleno níže.2 Dané časové období – až na tuto 

výjimku – vyhovuje kategorizaci témat a narativů na základě ustanovených faktorů, protože 

všechny důležité události spojené s jednotlivými výklady do tohoto období spadají. 

Analýza se bude věnovat proruskému výkladu jako konfrontační strategii, tj. v situacích, 

kdy se v mediálním diskursu objevil po nějakém konkrétním kroku, výroku či události v rámci 

jednotlivých zemí. Zkoumané události a narativy byly vybrány v souladu s výše uvedenými 

kategoriemi: etnicko-jazykové a kulturní, historické a politicko-bezpečnostní. Konkrétněji, 

v etnicko-jazykové kategorii jde o zákonné úpravy či jiná politická rozhodnutí v souvislosti 

s ruštinou, ruskou kulturou či udělováním občanství. Tento narativ bude také analyzovaný 

během předvolebních kampaní, tedy týkající se politických stran hájících zájmy 

ruskojazyčného obyvatelstva v pobaltských státech, nebo stran, které tyto menšiny podle 

ruského výkladu diskriminují. V tématice historických narativů se jedná především 

o památná data (zejména 9. květen) či jiné historické milníky, které jsou spojené se 

společnou pobaltskou a ruskou minulostí. Zároveň se tento narativ objevuje i v reakci na 

rozhodnutí jakkoliv oponujících ruskému historickému výkladu. Nakonec, v politicko-

 
1 Neringa Bladaitè a Margarita Šešelgytè, „Building a Multiple 'Security Shelter' in the Baltic States after EU 

and NATO Accession,“ Europe-Asia Studies 72, č. 6 (2020): 1010–1032, 
https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1785396, 1023. 

2 Viz začátek kapitoly 4.1.3 Litva  

https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1785396
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bezpečnostní kategorii budou zkoumána zejména časová období, kdy probíhají summity 

NATO, ale také jednotlivá cvičení aliančních jednotek na území pobaltských zemí.  

Tyto události představují dostatečně reprezentativní případy, na kterých se v rámci 

těchto kategorií deklarují hlavní znaky používané rétoriky, diskurzu a dalších specifik, která 

jsou pro ruské (dez)informační kampaně v Pobaltí typické.  

Za prvé, u etnicko-jazykové kategorie je účelem narativů na základě reakcí na daná 

politická rozhodnutí vyobrazit tyto kroky pobaltských států vůči ruskojazyčným menšinám 

jako diskriminační a dokazující rusofobii rozšířenou v Pobaltí.  Zároveň se tento diskurs snaží 

poukázat na neúčinnost a opačný efekt těchto rozhodnutí, protože zatímco je jednotlivé 

vlády v pobaltských státech implementovaly v zájmu integrace, ruskojazyčné obyvatele to 

naopak odsunulo na okraj společnosti a problémy se ještě více prohloubily. Tyto argumenty 

budou navíc podpořené konkrétními narativy v období před celostátními volbami, 

popisujícími postoj jednotlivých politických stran k ruskojazyčným menšinám, ať už pozitivně 

či negativně. 

Za druhé, v případě kategorie historických témat a narativů je snahou ruského diskursu 

definovat historické výklady v pobaltských státech jako mylné a politicky motivované, aby 

poškodily RF. Zejména se to týká událostí spojených se začátkem Druhé světové války – 

paktu Ribbentrop-Molotov a následné inkorporace pobaltských zemí do SSSR – s jejím 

koncem – který pobaltské státy označují za okupaci, zatímco ruský výklad jako osvobození – 

a s následnou existencí pobaltských států pod sovětskou nadvládou – která je právě v Pobaltí 

označována za okupaci, což se RF snaží zpochybnit. S tím souvisí i další narativ snažící se 

zdiskreditovat pobaltské státy v tom smyslu, že v minulosti i v současné době 

glorifikovali/glorifikují nacismus. Konkrétně se jedná o diskreditaci jak pobaltských vojáků, 

kteří bojovali proti SSSR během Druhé světové války, tak současných politiků, kteří tyto 

historické postavy vnímají pozitivně.  

Za třetí, vojensko-politická témata cílí na členství pobaltských států v NATO, které se 

snaží vyobrazit negativně v několika ohledech. Konkrétně jde o popis aliance jako agresivního 

společenství, které se snaží vyprovokovat konflikt s Ruskem tím, že rozmisťuje vojáky ve 

východní Evropě, či jako aliance, která je slabá, nejednotná a vyobrazování RF jako 

bezpečnostní hrozby jen legitimizuje její existenci a ekonomické zájmy. V tomto smyslu jsou 

kritizovány i samotné pobaltské země, které svým vstřícným až vazalským přístupem k NATO 
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podporují jak zvýšené výdaje na armádu, tak přítomnost aliančních jednotek na svém území. 

Touto militarizací, která je namířena proti Rusku a nezakládá se na realitě, tak ohrožují 

nejenom celkovou stabilitu regionu, ale také bezpečí svých vlastních obyvatel, plynoucí 

z přítomnosti nechtěných zahraničních vojáků.  

Samotné události budou nejdříve uvedeny do kontextu a popsány tak, jak o nich 

informují přední světová média, či místní veřejnoprávní média – litevské LRT, lotyšské LSM 

a estonské ERR – která lze s vysokou pravděpodobností považovat za seriózní. V kontrastu 

k tomu pak bude tento výklad doplněný o interpretaci a reakce právě proruských, 

ruskojazyčných médií. Jedná se především o internetový server Baltnews – tedy všechny tři 

jeho domény, jejichž zřizovatelem je státem vlastněná mediální skupina Rossija Segodnija – 

a státem zřízený server Sputnik News, který působí pouze ve dvou státech – jeho estonský 

server je od ledna minulého roku dočasně mimo provoz. Cílem tak bude přiblížit z jakého 

důvodu a jakým způsobem se v diskurzu proruských serverů objevuje konkrétní téma v tak 

odlišné rétorice, jako právě v médiích veřejnoprávních. Konkrétní události byly navíc vybrané 

u všech tří států záměrně podobné a v minimálních časových rozestupech, aby vyplynuly 

případné podobnosti a rozdíly v rétorice jednotlivých serverů v závislosti na tom, o jaké zemi 

a události právě informují.  

4.1. Události a témata týkající se etnických, jazykových a kulturních faktorů  

V první podkapitole budou představeny konkrétní narativy obecně pojednávající 

o situaci ruskojazyčných menšin v pobaltských státech. V případě Estonska a Lotyšska jde 

zejména o etnické Rusy, zatímco v Litvě to zahrnuje i početnější polskou menšinu, kde je 

ruštinu také rozšířená v souvislosti se sovětizací za bývalého režimu. Ruský narativ na tyto 

skupiny obyvatel cílí hned z několika důvodů: znalost ruštiny, převážně pozitivní vztah 

k Rusku, ale také situace, ve které se jak kvůli politickým rozhodnutím místních států, tak 

kvůli nedostatečné integraci nacházejí. Tyto kroky jsou proruským narativem velmi často 

popisovány jako diskriminující, protizákonné, nedemokratické či jako projevy rusofobie. Lze 

říct, že daný diskurs je v proruských médiích působících v těchto státech takřka na denním 

pořádku, a proto práce přistoupila k výběru konkrétních událostí a časových úseků, kdy byly 

jednotlivé výklady analyzovány. V této podkapitole jde především o zákony či jiná politická 

rozhodnutí, související nějakým způsobem s národnostním sebeurčením, jazykem či kulturou 

místních menšin. Kromě toho je tento narativ zobrazovaný také v době předvolebních 
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kampaní, kdy se snaží dávat prostor preferovaným politikům, tj. proruským, a zároveň 

vyobrazovat v negativním světle ty politické subjekty či osobnosti, které jsou právě 

podporovateli „diskriminace“.  

4.1.1 Estonsko 

V září 2018 se v estonském parlamentu rozběhla diskuse o případné reformě 

vzdělávacího systému. Změna se měla týkat především jeho postupného sjednocení na všech 

úrovních do estonštiny, což někteří poslanci označili za věc národního zájmu či národní 

důležitosti.3 Zároveň však zmiňovali, že tato reforma musí být zaváděna postupně právě 

z toho důvodu, aby ji ruskojazyčná menšina nevnímala jako ohrožení své identity. Poslanci 

toto téma diskutovali především v souvislosti s regiony, kde je ruskojazyčná menšina početná 

– tedy Tallinn a Ida-Viru – přičemž konkrétně v regionu na východě Estonska je před 

začátkem transformace nutné estonštinu nejprve silně ukotvit. Stejně tak poslanci zmínili 

potřebu investovat finanční a lidské zdroje do takové reformy, a to především v podobě 

nových učitelů specializovaných na výuku dětí, které nemají estonštinu jako rodný jazyk.4  

Lotyšská pobočka Sputnik News hned den po této diskusi označila plánované kroky za 

„likvidaci vyučování v ruštině v celém Estonsku“.5 Podobně laděný byl později komentář 

jednoho z redaktorů serveru Baltnews Estonija, který predikoval, že ruština v Estonsku bude 

postupně upadat, protože jazykových restrikcí přibude. Ruskojazyční občané se navíc budou 

těžko takovým tendencím bránit, protože v zemi je málo lidí hájících jejich zájmy.6 Jiný článek 

navíc citoval experty, kteří věřili, že úřady v Estonsku se už čtvrt století snažily jak oslabit 

kulturní vztahy mezi ruskojazyčnými krajany a Ruskem na základě popírání jejich historického 

vztahu, tak je ve výsledku postupně vytěsnit ze společnosti, jazykem počínaje.7  

 
3 „Riigikogu discusses transition to Estonian-language teaching at all levels,“ ERR.ee, 14. 9. 2018, staženo 

2. 4. 2021, https://news.err.ee/861292/riigikogu-discusses-transition-to-estonian-language-teaching-at-all-
levels  

4 Ibid.  
5 „V parlamente Estonii obsudili ideju likvidaciji obrazovanija na russkom,“ Sputnik Latvija, 14. 9. 2018, 

staženo 2. 4. 2021, https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20180914/9393172/Rijgikogu-obsuzhdenie-likvidacia-
obrazovanie-russkij-jazyk.html  

6 Denis Gajevskij, „Rol russkogo jazyka v Pribaltike budet snižaťsa?“ Baltnews Estonija, 28. 9. 2018, staženo 
2. 4. 2021, https://baltnews.ee/authors/20180928/1016976918/Rol-russkogo-yazyka-Pribaltika-snizhatsa.html  

7 „Rekviem po pravam: kak v Estonii četvěrť věka vytěsnjali russkij jazyk,“ Baltnews Estonija, 23. 9. 2018, 
staženo 2. 4. 2021, https://baltnews.ee/tallinn_news/20180923/1016952925.html  

https://news.err.ee/861292/riigikogu-discusses-transition-to-estonian-language-teaching-at-all-levels
https://news.err.ee/861292/riigikogu-discusses-transition-to-estonian-language-teaching-at-all-levels
https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20180914/9393172/Rijgikogu-obsuzhdenie-likvidacia-obrazovanie-russkij-jazyk.html
https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20180914/9393172/Rijgikogu-obsuzhdenie-likvidacia-obrazovanie-russkij-jazyk.html
https://baltnews.ee/authors/20180928/1016976918/Rol-russkogo-yazyka-Pribaltika-snizhatsa.html
https://baltnews.ee/tallinn_news/20180923/1016952925.html
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Kromě obviňování z diskriminace tato média kritizovala estonskou vládu za politizaci 

celého tématu, tedy že se tím politici snaží získat přízeň svých voličů ve volebním roce, čímž 

zároveň „ohrožují rovnováhu mezi komunitami“. Takto reagovala europoslankyně za ESS Jana 

Toomová, přičemž dodala, že taková politická rozhodnutí proti zájmům menšin mažou 

potřebu ruské propagandy.8 Podle autora výše zmíněného komentáře pro Baltnews jde 

rovněž o politický nástroj, kterým si estonská vláda chce více upevnit svou moc. Snahu 

o zavedení estonštiny ve školách navíc označil za další projev iracionálního strachu, kdy se 

negativní vnímání RF na zahraničně-politické úrovni odráží ve špatné percepci 

ruskojazyčných obyvatel žijících v Estonsku.9 Tuto zaujatost kritizoval v rozhovoru pro 

Baltnews také novinář Artěmij Troickij, který dokonce odmítání ruské kultury a jazyka 

v Estonsku přirovnal k segregaci v JAR v době politiky apartheidu.10 

Média se snažila navíc vyobrazit Estonsko jako hodnotově a ideově nepatřící do 

západního světa. Alisa Blincovová, levicová estonská politička v rozhovoru pro Baltnews 

kritizovala vládu, že namísto rozvoje estonštiny v zájmu její ochrany zakazuje jiné jazyky. 

O této problematice měla projev v OBSE, v němž navíc uvedla, že v Estonsku je 38 % lidí bez 

občanství, což podle oficiálních dat z roku 2018 nebyla pravda.11 Patrně se tak snažila celý 

problém zveličovat, aby vypadal závažnější, než doopravdy je. Jiný článek označuje Estonsko 

za neposlušné vzhledem k rezoluci Evropského parlamentu (dále jen EP). Ten totiž podle 

Baltnews odmítl jeden z důvodů reformy, že by oddělené vzdělávání vedlo k segregaci ve 

 
8 „V parlamente Estonii obsudili ideju likvidaciji obrazovanija na russkom,“ Sputnik Latvija, 14. 9. 2018, 

staženo 2. 4. 2021, https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20180914/9393172/Rijgikogu-obsuzhdenie-likvidacia-
obrazovanie-russkij-jazyk.html 

9 Denis Gajevskij, „Rol russkogo jazyka v Pribaltike budet snižaťsa?“ Baltnews Estonija, 28. 9. 2018, staženo 
2. 4. 2021, https://baltnews.ee/authors/20180928/1016976918/Rol-russkogo-yazyka-Pribaltika-snizhatsa.html  

10 „Polnaja segregacija: rossijskij žurnalist sravnil Estoniju s JuAR,“ Sputnik Latvija, 19. 9. 2018, staženo 2. 
4. 2021, https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20180919/9438152/polnaja-segregacija-rossijskij-zhurnalist-sravnil-
estonia-juzhnaja-afrika.html  

11 Maja Bobenko, „Blincova: Esli strana chočet sochraniť estonskij jazyk, nužno ego razvivať, a ne boroťsja 
s russkim,“ Baltnews Estonija, 17. 9. 2018, staženo 2. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/authors/20180917/1016941971.html; Priit Järve a Vadim Polesčuk, „Report on Citizenship 
Law: Estonia,“ European University Institute (Prosinec 2019), 
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/65466/RSCAS_GLOBALCIT_CR_2019_7.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y, 1.  

https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20180914/9393172/Rijgikogu-obsuzhdenie-likvidacia-obrazovanie-russkij-jazyk.html
https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20180914/9393172/Rijgikogu-obsuzhdenie-likvidacia-obrazovanie-russkij-jazyk.html
https://baltnews.ee/authors/20180928/1016976918/Rol-russkogo-yazyka-Pribaltika-snizhatsa.html
https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20180919/9438152/polnaja-segregacija-rossijskij-zhurnalist-sravnil-estonia-juzhnaja-afrika.html
https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20180919/9438152/polnaja-segregacija-rossijskij-zhurnalist-sravnil-estonia-juzhnaja-afrika.html
https://baltnews.ee/authors/20180917/1016941971.html
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/65466/RSCAS_GLOBALCIT_CR_2019_7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/65466/RSCAS_GLOBALCIT_CR_2019_7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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společnosti a její nejednotě.12 Europoslankyně Toomová označila domněnku o segregaci za 

„rozšířený mýtus v estonské společnosti“13.  

Kromě silné reakce bezprostředně po začátku diskuse na parlamentní úrovni byla 

ochrana práv menšin a zastupování jejich zájmů také tématem před parlamentními volbami 

na jaře 2019. Nejprve je nutné připomenout, které strany na ruskojazyčné voliče v Estonsku 

cílí, a které se naopak proti nim vymezují. Výše zmíněná středová strana ESS, jejíž předseda 

Jüri Ratas ve volbách obhajoval premiérský post, ve svém předvolebním programu uvedla, že 

chce garantovat občanství všem. Nutno podotknout, že většina lidí bez občanství v zemi byli 

právě příslušníci ruskojazyčných menšin.14 Kromě toho se strana také aktivně vyjadřovala 

k ochraně vzdělávání v jazyce menšin. Ruskojazyční obyvatelé Estonska tak tvořili stabilní 

základ elektorátu ESS, přičemž na podzim 2018 činila podpora straně až 80 % všech 

příslušníků této komunity.15 Na druhé straně, většina politických subjektů jazykovou reformu 

před volbami spíše prosazovala, stejně jako chtěla zachovat dosavadní způsob přidělování 

občanství. Takovým způsobem se vyjadřovala i Estonská reformní strana (Eesti 

Reformierakond, dále jen ERS), podle průzkumů hlavní vyzyvatel ESS.16 Rostoucí podporu 

před volbami však zaznamenala i pravicově konzervativní strana EKRE, která otevřeně 

vyjadřovala negativní postoj jak k RF, tak k ruské populaci celkově, takže v otázce občanství 

i jazykové reformy zaujímala striktní stanovisko.17 

Situace neobčanů a postoj stran k ruskojazyčným menšinám se tak staly hlavními tématy 

v proruských médiích v předvolební kampani. Jeden z článků např. zmiňuje rozdílné přístupy 

jednotlivých stran k otázce přidělování občanství, od bezpodmínečné garance od ESS až po 

 
12 Ve skutečnosti však rezoluce deklarovala, konkrétně v čl. 65, že by členské státy „měly ukončit segregaci 

a učinit potřebné kroky k tomu, aby bylo umožněno dětem z menšin účastnit se výuky v běžných školách.“ Viz: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0447_EN.html, staženo 2. 4. 2021  

13 „Neposlušnaja Estonija: počemu sověty Brjussela po sochraněniju russkogo jazyka ignorirujutsja,“ 
Baltnews Estonija, 27. 9. 2018, staženo 2. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/tallinn_news/20180927/1016970817/Yana-Toom-russkii-prava-menwinstv.html 

14 Andrew Whyte, „Estonian political parties and policies from a 'Western' viewpoint: Part 2,“ ERR.ee, 18. 
11. 2018, ERR.ee, staženo 2. 4. 2021, https://news.err.ee/878025/estonian-political-parties-and-policies-
overview-part-2  

15 Andrew Whyte, „Estonian political parties and policies from a 'Western' viewpoint: Part 1,“ ERR.ee, 13. 
11. 2018, https://news.err.ee/876713/estonian-political-parties-and-policies-from-a-western-viewpoint-part-1  

16 „Representative survey: Centre Party still ahead of Reform,“ ERR.ee, 25. 2. 2019, staženo 2. 4. 2021, 
https://news.err.ee/914147/representative-survey-centre-party-still-ahead-of-reform  

17 Andrew Whyte, „Estonian political parties and policies from a 'Western' viewpoint: Part 2,“ ERR.ee, 18. 
11. 2018, staženo 2. 4. 2021, https://news.err.ee/878025/estonian-political-parties-and-policies-overview-part-
2 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0447_EN.html
https://baltnews.ee/tallinn_news/20180927/1016970817/Yana-Toom-russkii-prava-menwinstv.html
https://news.err.ee/878025/estonian-political-parties-and-policies-overview-part-2
https://news.err.ee/878025/estonian-political-parties-and-policies-overview-part-2
https://news.err.ee/876713/estonian-political-parties-and-policies-from-a-western-viewpoint-part-1
https://news.err.ee/914147/representative-survey-centre-party-still-ahead-of-reform
https://news.err.ee/878025/estonian-political-parties-and-policies-overview-part-2
https://news.err.ee/878025/estonian-political-parties-and-policies-overview-part-2
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nabývání občanství podle přísných kvót ze strany EKRE.18 Před volbami se k problematice 

menšin často vyjadřovala i Jana Toomová, která např. v případě schválení jazykové reformy 

předpovídala masivní protesty, protože podle ní „v demokracii nemůže většina rozhodovat 

hlasováním za menšinu“.19 Diskurs v tomto ohledu navíc vyobrazoval situaci ruskojazyčného 

obyvatelstva v Estonsku jako beznadějnou, protože jedinou stranou částečně prosazující 

jejich zájmy byla právě ESS. Naopak, většina ostatních stran prosazuje program „eliminace 

ruského vzdělávání“, což proruský diskurs dokládá i na nízkém zájmu ruskojazyčných menšin 

o volby.20  

Ještě větší deziluze pro tuto skupinu obyvatel, která se projevila i v narativech, nastala 

po volbách. Ty sice vyhrála ERS s 28,9 % před druhou ESS (23,1 %),21 avšak nebyla schopná si 

v parlamentu zajistit většinu. Jüri Ratas za ESS tak začal vyjednávat o koalici s několika 

stranami, přičemž jednou z nich byla právě EKRE, která ve volbách získala 17,8 %.22 Už při 

těchto jednáních byly kroky Ratase kritizované jako čistá touha po moci, protože strana 

zastupující zájmy ruskojazyčných obyvatel vyjednávala se stranou, jejíž lídr se proti této 

skupině vymezoval, a navíc se účastnil průvodů na oslavu nacistů.23 Vládu nakonec tato 

uskupení sestavila, ještě za účasti pravicové strany Isamaa, což proruský narativ komentoval 

např. slovy „vláda chránící zájmy všech kromě Rusů“.24  

Je nutné zmínit, že kritické komentáře na adresu premiéra Ratase a jeho spolupráci 

s EKRE se objevily i ze strany evropských politiků, či ve světových médiích. Belgický 

europoslanec Guy Verhofstadt, lídr liberální frakce ALDE v EP, vyzval ESS k přerušení 

koaličních jednání s „extrémně pravicovou stranou“, protože to poškozovalo geopolitickou 

 
18 „Kak estonskie politiki budut rešať problemu negraždan,“ Baltnews Estonija, 20. 2. 2019, staženo 2. 4. 

2021, https://baltnews.ee/tallinn_news/20190220/1017426858/kak-budut-reshat-problemu-negrazhdan.html 
19 „Jana Toom: 'Nado sprosiť russkich, čego oni chotjat',“ Baltnews Estonija, 22. 2. 2019, staženo 2. 4. 

2021, https://baltnews.ee/tallinn_news/20190222/1017435671/yana-toom.html  
20 „'Vybora net': počemu russkie Estonii bojkotirujut parlamentskie vybory,“ Baltnews Estonija, 3. 4. 2019, 

staženo 2. 4. 2021, https://baltnews.ee/tallinn_news/20190303/1017464683/pochemu-russkie-estonii-
boykotiruyut-vibory.html  

21 „Voting and election result Republic of Estonia,“ Valimised.ee, 8. 3. 2019, staženo 2. 4. 2021, 
https://rk2019.valimised.ee/en/election-result/election-result.html  

22 Ibid.  
23 „Uroki estonskich vyborov: kak lišiťsja pobedy za 7 dnej,“ Baltnews Estonija, 12. 3. 2019, staženo 2. 4. 

2021, https://baltnews.ee/authors/20190312/1017489305/estonia-vybory-proval-partiya-reform.html  
24 „Novoe pravitelstvo Estonii predstavljaet interesy všech. Krome russkich,“ Baltnews Estonija, 29. 4. 

2019, staženo 2. 4. 2021, https://baltnews.ee/authors/20190429/1017629289/interesy-novoe-pravitelstvo-
estonia-krome-russkikh.html  

https://baltnews.ee/tallinn_news/20190220/1017426858/kak-budut-reshat-problemu-negrazhdan.html
https://baltnews.ee/tallinn_news/20190222/1017435671/yana-toom.html
https://baltnews.ee/tallinn_news/20190303/1017464683/pochemu-russkie-estonii-boykotiruyut-vibory.html
https://baltnews.ee/tallinn_news/20190303/1017464683/pochemu-russkie-estonii-boykotiruyut-vibory.html
https://rk2019.valimised.ee/en/election-result/election-result.html
https://baltnews.ee/authors/20190312/1017489305/estonia-vybory-proval-partiya-reform.html
https://baltnews.ee/authors/20190429/1017629289/interesy-novoe-pravitelstvo-estonia-krome-russkikh.html
https://baltnews.ee/authors/20190429/1017629289/interesy-novoe-pravitelstvo-estonia-krome-russkikh.html
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pozici celého Estonska.25 Následné zformování vlády komentoval server Politico.eu jako 

„vstup Estonska do klubu extrémní pravice“.26 V tomto případě se tak nejednalo o čistě 

ideologicky a politicky motivovaný narativ, pouze o kritiku politického uskupení, které dříve 

zájmy ruskojazyčné menšiny v zemi zastupovalo. Obrat v rétorice nastal v souvislosti se 

vstupem do koalice s protirusky zaměřenou stranou, přičemž podpora ESS kvůli tomu 

oslabila, což prokázaly i průzkumy, ve kterých měla strana v polovině roku 2019 jen 18 %.27  

Výrazný posun v diskusi o výše zmíněné školské reformě však za vlády koalice Jüri Ratase 

nenastal, protože ESS ani nadále neměla zájem na sjednocení jazyka vzdělávání. Analýza se 

proto přesune do začátku roku 2021, kdy došlo ke dvěma zásadním událostem. Za prvé 

v Estonsku předčasně vznikla nová vládní koalice. Po pádu Ratasova kabinetu na konci ledna 

složila vládu předsedkyně ERS Kaja Kallas, a sice rovněž s ESS, ovšem už bez Ratase. Vládu tak 

zformovaly dvě nejsilnější strany v parlamentu, které se zásadně rozcházely v názoru právě 

na školskou reformu.28 Na základě koaliční smlouvy se však strany dohodly, že sjednocení 

vzdělávacího jazyka je důležité, a že začít by se mělo už od školek. Hlavní důvod viděla nová 

premiérka nejenom v nejednotnosti jazyka, ale i v kvalitě vzdělávání, které v ruskojazyčných 

školách výrazně zaostávalo za těmi estonskými. To se podle ní negativně projevovalo i při 

přechodu ruskojazyčných absolventů na trh práce, kde hůře nacházeli uplatnění. Kallas 

zmínila i rostoucí zájem ruskojazyčných rodičů umisťovat své děti do estonských škol, 

zároveň však potvrdila, že je nutné vzít v potaz regionální specifika a změny zavádět 

postupně.29 Za druhé, otázku sjednocení vzdělávání zmínila ve svém projevu ke dni 

 
25 „Guy Verhofstadt implores Jüri Ratas to call off EKRE talks,“ ERR.ee, 13. 3. 2019, staženo 2. 4. 2021, 

https://news.err.ee/919427/guy-verhofstadt-implores-juri-ratas-to-call-off-ekre-talks  
26 Evan Gerškovič, „Estonia joins the far-right club,“ Politico.eu, 30. 4. 2019, staženo 2. 4. 2019, 

https://www.politico.eu/article/estonia-tallinn-joins-the-far-right-club-martin-helme-mart-helme-kersti-
kaljulaid-populism/  

27 „Estonia – National parliament voting intention,“ Politico.eu, staženo 2. 4. 2019, 
https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/estonia/  

28 „Coalition talks: Reform wants more funding for Estonian in kindergartens,“ ERR.ee, 19. 1. 2021, staženo 
2. 4. 2021, https://news.err.ee/1608078067/coalition-talks-reform-wants-more-funding-for-estonian-in-
kindergartens  

29 Andrej Titov, „Kaja Kallas: unifikacija estonojazyčnogo obrazovanija nužna, čtoby ne vozniklo 
segregacii,“ ERR.ee, 9. 2. 2021, staženo 2. 4. 2021, https://rus.err.ee/1608103171/kaja-kallas-unifikacija-
jestonojazychnogo-obrazovanija-nuzhna-chtoby-ne-vozniklo-segregacii 

https://news.err.ee/919427/guy-verhofstadt-implores-juri-ratas-to-call-off-ekre-talks
https://www.politico.eu/article/estonia-tallinn-joins-the-far-right-club-martin-helme-mart-helme-kersti-kaljulaid-populism/
https://www.politico.eu/article/estonia-tallinn-joins-the-far-right-club-martin-helme-mart-helme-kersti-kaljulaid-populism/
https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/estonia/
https://news.err.ee/1608078067/coalition-talks-reform-wants-more-funding-for-estonian-in-kindergartens
https://news.err.ee/1608078067/coalition-talks-reform-wants-more-funding-for-estonian-in-kindergartens
https://rus.err.ee/1608103171/kaja-kallas-unifikacija-jestonojazychnogo-obrazovanija-nuzhna-chtoby-ne-vozniklo-segregacii
https://rus.err.ee/1608103171/kaja-kallas-unifikacija-jestonojazychnogo-obrazovanija-nuzhna-chtoby-ne-vozniklo-segregacii
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nezávislosti (24. 2.) i prezidentka Kersti Kaljulaid, když uvedla, že „každý má možnost, ba 

dokonce povinnost zapsat své děti do škol v estonštině.“30  

Již v průběhu skládání nové vládní koalice se objevovaly titulky s termínem „estonizace“ 

v souvislosti s reformou vzdělávacího systému,31 přičemž tento termín byl velmi často 

používán v článcích pojednávajících o tomto tématu. Předseda organizace sdružující ruské 

školy v Estonsku Mstislav Rusakov32 kritizoval estonizaci školství, kterou estonské úřady 

prováděli pomalu a postupně, aby si lidé sami nevšimli, jak se ve skutečnosti věci výrazně 

mění. Zároveň rozporoval slova premiérky Kallas o zájmu ruských rodičů dávat své děti do 

estonských škol. Podle něj jsou rodiče k tomuto kroku donuceni, ať už kvůli nedostupnosti 

ruskojazyčných škol v některých oblastech země, nebo vzhledem k „apartheidovému 

systému, ve kterém je výhodnější být Estoncem nežli Rusem.“33 V reakci na projev 

prezidentky kritizoval Rusakov její slova jako výzvy k etnocidě, asimilaci či porušení estonské 

ústavy.34 Jiné články komentovaly výroky prezidentky jako donucování ruskojazyčného 

obyvatelstva k něčemu co nechce, což byla „facka na den nezávislosti“. Prezidentku 

srovnávaly s lídry první poloviny 20. století, kteří také chtěli nejprve vytvořit jednotnou 

společnost, a poté se proměnily v totalitní vládce.35 Takto konfrontačními a pobuřujícími 

narativy se tak daná média snažila co nejkritičtěji vyobrazit estonské politiky – jako 

diskriminující, prohlubující segregaci, narušující práva zájmy ruskojazyčných obyvatel v zemi, 

či jako nedemokratické vládce. 

 
30 „Let us make an honest, caring, coruption-free and self confident Estonia,“ ERR.ee, 24. 2. 2021, staženo 

2. 4. 2021, https://news.err.ee/1608121357/let-us-make-an-honest-caring-corruption-free-and-self-confident-
estonia  

31 „Promežutočnyje itogi. O čem dogovorilis buduščie partnery po pravjaščej koalicii Estonii,“ Baltnews 
Estonija, 20. 1. 2021, staženo 2. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20210120/1019252745/Promezhutochnye-itogi-O-chem-
dogovorilis-buduschie-partnery-po-pravyaschey-koalitsii-Estonii.html  

32 Rusakov je také jedním z předních představitelů Strany evropské levice, tedy uskupení, které sdružuje 
komunistické a levicově euroskeptické strany po celé Evropě. Viz: https://www.european-
left.org/chairpersons/valev-kald/, staženo 2. 4. 2021 

33 „Russkije sami ne zamečajut, kak postepenno prevraščajustja v estoncev – pravozaščitnik,“ Baltnews 
Estonija, 3. 2. 2021, staženo 2. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russian_Estonia/20210203/1019290254/Russkie-
sami-ne-zamechayut-kak-postepenno-prevraschayutsya-v-estontsev--pravozaschitnik.html  

34 „Russkaja škola Estonii: Kersti Kaljulajd prizyvaet k etnocidu i narušeniju konstitucii,“ Baltnews Estonija, 
26. 2. 2021, staženo 2. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russian_Estonia/20210226/1019336376/Russkaya-shkola-
Estonii-Kersti-Kalyulayd-prizyvaet-k-etnotsidu-i-narusheniyu-konstitutsii.html 

35 „Opleucha russkim: prezident Estonii Kersti Kaljulajd otkazalas ot demokratii,“ Baltnews Estonija, 26. 2. 
2021, staženo 2. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russian_Estonia/20210226/1019334845/Opleukha-russkim-
prezident-Estonii-Kersti-Kalyulayd-otkazalas-ot-demokratii.html  

https://news.err.ee/1608121357/let-us-make-an-honest-caring-corruption-free-and-self-confident-estonia
https://news.err.ee/1608121357/let-us-make-an-honest-caring-corruption-free-and-self-confident-estonia
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20210120/1019252745/Promezhutochnye-itogi-O-chem-dogovorilis-buduschie-partnery-po-pravyaschey-koalitsii-Estonii.html
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20210120/1019252745/Promezhutochnye-itogi-O-chem-dogovorilis-buduschie-partnery-po-pravyaschey-koalitsii-Estonii.html
https://www.european-left.org/chairpersons/valev-kald/
https://www.european-left.org/chairpersons/valev-kald/
https://baltnews.ee/Russian_Estonia/20210203/1019290254/Russkie-sami-ne-zamechayut-kak-postepenno-prevraschayutsya-v-estontsev--pravozaschitnik.html
https://baltnews.ee/Russian_Estonia/20210203/1019290254/Russkie-sami-ne-zamechayut-kak-postepenno-prevraschayutsya-v-estontsev--pravozaschitnik.html
https://baltnews.ee/Russian_Estonia/20210226/1019336376/Russkaya-shkola-Estonii-Kersti-Kalyulayd-prizyvaet-k-etnotsidu-i-narusheniyu-konstitutsii.html
https://baltnews.ee/Russian_Estonia/20210226/1019336376/Russkaya-shkola-Estonii-Kersti-Kalyulayd-prizyvaet-k-etnotsidu-i-narusheniyu-konstitutsii.html
https://baltnews.ee/Russian_Estonia/20210226/1019334845/Opleukha-russkim-prezident-Estonii-Kersti-Kalyulayd-otkazalas-ot-demokratii.html
https://baltnews.ee/Russian_Estonia/20210226/1019334845/Opleukha-russkim-prezident-Estonii-Kersti-Kalyulayd-otkazalas-ot-demokratii.html
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4.1.2 Lotyšsko 

Lotyšský parlament v březnu 2018, tedy půl roku před začátkem diskusí o reformě 

v Estonsku, schválil přechod na vzdělávání v lotyštině. Konkrétně se jednalo o postupnou 

změnu dvoujazyčného vzdělávacího mechanismu na státních i soukromých institucích, od 

mateřských škol až po střední, a to mezi lety 2019 a 2021.36 Ve skutečnosti to znamenalo 

změnu zejména pro menšinové školy, kde na prvním stupni musela od školního roku 

2019/2020 být alespoň polovina předmětů vyučována v lotyštině, na druhém stupni 

nejméně 80 % a na středních školách všechny, ovšem až od školního roku 2021/2022. 

Studentům z minoritních rodin zůstalo právo na výuku jejich rodného jazyka a předmětů 

týkajících se kultury, literatury a historie menšiny. Cíle této reformy byly podobné jako 

v případě Estonska: sjednocení společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na 

trhu práce a odstraňování nerovnováhy mezi ruskojazyčnými a Lotyši.37 

Reakce v proruských médiích byla ze začátku podobná té v Estonsku. Sputnik Latvija 

v den schválení dodatků napsal o likvidaci ruských škol a informoval také o reakci ruského 

ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který zákony považoval za diskriminaci namířenou proti 

historii, kultuře a jazykovému dědictví menšin.38 V následujících dnech proruská média 

informovala zejména o protestních akcích odpůrců reformy. Při jedné z nich na konci března 

sdružení rodičů na ochranu menšinových škol reformu kritizovalo jako krok, jehož cílem je 

„nuceně asimilovat ruskojazyčné rezidenty Lotyšska, případně je donutit k emigraci,“ což ve 

výsledku zvýší napětí mezi etniky a sníží úroveň vzdělání.39 Bývalá europoslankyně za UR 

Taťána Ždanok tvrdila, že lidé skutečně zvažují emigraci z Lotyšska na základě eliminace 

ruštiny a rovněž zmínila její negativní dopad na společnost, konkrétně růst nezaměstnanosti 

a kriminality.40 Specialista na vzdělávání Bronislav Zelcerman41 označil odůvodnění reformy 

 
36 Veronika Bílková a kol., „On the recent amendments to the legislation education in minority languages,“ 

Venice Commission, 18. 7. 2020, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2020)012-e, 9–10.   

37 „Saeima okays major language reform,“ LSM.lv, 23. 3. 2018, staženo 3. 4. 2020, 
https://eng.lsm.lv/article/politics/saeima/saeima-okays-major-language-reform.a272403/  

38 „Likvidacija russkich škol: Sejm Latvii okončatelno utverdil reformu,“ Sputnik Latvija, 22. 3. 2018, 
staženo 1. 4. 2020, https://lv.sputniknews.ru/politics/20180322/7745468/likvidacija-russkije-shkoly-latvia-
saeima.html  

39 Janis Berzinš, „Vselatvijskoje roditelskoje sobranie: Prezident, ne podpisyvaj zakon! Verni ego v Sejm!“ 
Baltnews Latvija, 31. 3. 2018, staženo 3. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/authors/20180331/1021849028.html  

40 Semen Dojkin, „Policija bezopasnosti: Russkij sojuz Latvii protestami protiv reformy jazyka obučenija 
v školach poljarizuet obščestvo,“ Baltnews Latvija, 7. 4. 2018, staženo 3. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/riga_news/20180407/1021874344.html   

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)012-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)012-e
https://eng.lsm.lv/article/politics/saeima/saeima-okays-major-language-reform.a272403/
https://lv.sputniknews.ru/politics/20180322/7745468/likvidacija-russkije-shkoly-latvia-saeima.html
https://lv.sputniknews.ru/politics/20180322/7745468/likvidacija-russkije-shkoly-latvia-saeima.html
https://lv.baltnews.com/authors/20180331/1021849028.html
https://lv.baltnews.com/riga_news/20180407/1021874344.html
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konkurenceschopností za demagogii, přičemž reformu nazval revanšismem za sovětskou 

minulost.42 

Stejně jako v Estonsku se kritika školské reformy přesunula i do politické roviny. 

Baltnews publikoval kritiku europoslance za UR Andreje Mamykina. Ten na svém 

facebookovém profilu jmenoval konkrétní poslance lotyšského parlamentu za Harmonii, 

kteří se zdrželi hlasování při schvalování dodatků k zákonům. Jak sám uvedl, toto „mlčení 

jehňat“ pomohlo schválit konec vzdělávání v ruštině, čímž tito poslanci zradili své voliče, když 

si místo jejich zastupování „patrně kupovali letenky na víkend někde v teple“.43 Ke kritice se 

přidal i tehdejší starosta Rigy za Harmonii Nils Ušakovs. Server Baltnews stejně jako 

u Mamykina sdílel jako samostatný článek plné znění příspěvku Ušakovse na sociálních sítích, 

ve kterém označil reformu za „hloupý projev rusofobie“, připomínající politiku 30. let 

minulého století.44  

Školská reforma se stala i tématem předvolebních kampaní. Na podzim roku 2018 se 

uskutečnily zatím poslední lotyšské parlamentní volby. Z kandidujících subjektů lze vybrat 

dvě strany zaměřené na ruské voliče. Za prvé to byla Harmonie v čele s Nilsem Ušakovsem, 

dlouholetým a úspěšným starostou Rigy, jejíž program strany zahrnoval mj. i zachování 

stávajícího modelu vzdělávání. Strana měla dlouhodobě vysoké volební zisky, ale nikdy 

nebyla ve vládní koalici, a to především kvůli vazbám na RF. I proto Harmonie přerušila 

spolupráci s Jednotným Ruskem, avšak stále podporovala vstřícný postoj k RF.45 Druhou 

stranou byla výše zmíněná UR, daleko více programově zaměřená na situaci ruskojazyčných 

menšin. Její priority zahrnovaly uznání ruštiny za druhý státní jazyk, bezpodmínečné 

garantování občanství, a právo na vzdělání v ruštině. Kromě toho podobně jako Harmonie 

 
41 Zelcerman založil soukromou ruskojazyčnou školu, na níž se výklad neshodoval s lotyšskými vyučujícími 

osnovami. V roce 2016 dokonce byla na škole inspekce na základě podezření lotyšských bezpečnostních služeb 
o podvratné činnosti. Viz: https://rus.lsm.lv/statja/novosti/politika/ministr-obrazovanija-predlagaet-
prismotret-za-nelojalnimi-pedagogami-i-shkolami.a178606/, staženo 3. 4. 2021 

42 Tatjana Mažan, „Obrazovanie na russkom: kak bolšie djadi mstjat malenkim detjam za svoe 
'porugannoe detstvo',“ 9. 4. 2018, staženo 3. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/Interview/20180409/1021880531.html  

43 „'Molčanie jagnjat': Mamykin obvinil treť partii 'Soglasie' v podderžke reformy obrazovanija,“ Baltnews 
Latvija, 29. 3. 2018, staženo 3. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/news/20180329/1021841784.html  

44 Jurij Kancans, „Mer Rigi pro prověrki škol Centrom gosjazyka: eto izdevatelstvo, im sovrut konec 
učebnogo goda,“ Baltnews Latvija, 5. 8. 2018, staženo 3. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/news/20180405/1021870110.html  

45 „13th Saeima elections: The parties (Part 3),“ LSM.lv, 16. 8. 2018, staženo 3. 4. 2021, 
https://eng.lsm.lv/article/politics/election/13th-saeima-elections-the-parties-part-3.a288673/  

https://rus.lsm.lv/statja/novosti/politika/ministr-obrazovanija-predlagaet-prismotret-za-nelojalnimi-pedagogami-i-shkolami.a178606/
https://rus.lsm.lv/statja/novosti/politika/ministr-obrazovanija-predlagaet-prismotret-za-nelojalnimi-pedagogami-i-shkolami.a178606/
https://lv.baltnews.com/Interview/20180409/1021880531.html
https://lv.baltnews.com/news/20180329/1021841784.html
https://lv.baltnews.com/news/20180405/1021870110.html
https://eng.lsm.lv/article/politics/election/13th-saeima-elections-the-parties-part-3.a288673/


 

65 
 

apelovala na zlepšení vztahů s RF. Strana je malá a její elektorát je omezený prakticky jen na 

ruskojazyčnou komunitu. Úspěšná je tak např. ve volbách do EP, kde ji zastupovali Taťána 

Ždanok či později Andrej Mamykin, nejaktivnější a nejpopulárnější členové této strany.46  

Obě uskupení tak dostávala prostor právě v proruských médiích na rozdíl od jiných 

kandidátů. Alexander Livčak, člen UR a aktivista za obranu ruskojazyčných škol v Lotyšsku, 

nazval reformu politicky motivovanou a načasovanou právě na volební rok, přičemž jeho 

slova ve stejném článku potvrdil i nejmenovaný zdroj z diplomatických kruhů, který tvrdil, že 

„reforma nemá posílit pozici lotyštiny, ale jen diskriminovat ruskojazyčnou populaci“.47 

Taťána Ždanok slíbila v případě zvolení do parlamentu boj za všechny diskriminované Rusy 

v Lotyšsku jak proti vládním, tak i opozičním stranám. V tomto smyslu zároveň kritizovala 

poslance Harmonie za nepodpoření protestů, ale také za dosavadní nečinnost v parlamentu, 

a to i přes vysoký počet mandátů.48 Představitelé Harmonie se naopak spíše distancovali od 

role přímých zástupců ruskojazyčných menšin. Poslance Janise Urbanovičse sice potěšila 

dlouholetá podpora od této skupiny obyvatel, zároveň však uvedl, že strana cílí na všechny 

voliče. Spíše tak vyzýval k jednotě bez ohledu na rozdíly ve společnosti, stejně jako 

k pozitivnímu vztahu s Ruskem.49 Podobně se vyjádřil i další z poslanců Igor Pimenov, který 

nesouhlasil s redukcí vyučování v ruštině. Vládní strany v tomto smyslu kritizoval za záměrné 

zhoršení situace ruskojazyčné komunity za účelem politického zisku. Zároveň však potvrdil, 

že strana je široce zaměřená, a kromě zajištění práv ruské menšiny se snaží cílit i na lotyšské 

voliče.50  

Stejně jako u Estonska se i zde vyskytoval narativ o bezúčelnosti a zbytečnosti voleb pro 

ruskojazyčnou menšinu. Takto situaci v Latgalsku komentoval ve volební den novinář Vadim 

Gillis. Drtivá většina místních totiž byli voliči Harmonie, kterou však nemá možnost kvůli 

 
46 „13th Saeima elections: The parties (Part 4),“ LSM.lv, 17. 8. 2018, staženo 3. 4. 2021, 

https://eng.lsm.lv/article/politics/election/13th-saeima-elections-the-parties-part-4.a288908/  
47 „Predvybornaja politika v Latvii – spločenie elektorata protiv russkojazyčnogo naselenija,“ Baltnews 

Latvija, 14. 9. 2018, staženo 3. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/riga_news/20180914/1022282899.html  
48 Anastasija Nečajeva, „Taťjana Ždanok: RSL budet vyvodiť pravitelstvo na čistuju vodu,“ Baltnews Lativja, 

4. 10. 2018, staženo 3. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/authors/20181004/1022330552/Zhdanok-LKS-budet-
vyvodit-pravitelstvo-na-chistuju-vodu.html   

49 Alexandra Nagiba, „Janis Urbanovič: cocedstvo s Rossiej – eto sčasťe slja Latvii,“ Baltnews Latvija, 27. 9. 
2018, staženo 3. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/authors/20180927/1022311755/latvia-partiya-soglasie-
urbanovich.html  

50 Alexandra Nagiba, „Deputat ot 'Soglasija': samoopredelenie latyšej osuščestvljalos za sčet 
nacmeňšinstv,“ Baltnews Latvija, 4. 10. 2018, staženo 3. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/authors/20181004/1022326647/Deputat-Soglasie-ideologia.html  
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ostatním stranám sestavit vládu. Hlasy zdejších tak podle Gillise nemají žádný význam, což 

nazval „pliváním politiků na místní voliče“.51 V porodném duchu vyšly v den voleb i další 

články. ignoraci potřeb ruskojazyčných obyvatel v Latgalsku i další články. Zatímco jeden 

z nich citoval jednoho z místních kritizujícího neochotu politiků jednat s Harmonií,52 jiný zase 

pojednával o špatné situaci v regionu, které politici věnují málo pozornosti.53 Výsledek voleb 

ve skutečnosti tomuto narativu odpovídal: Harmonie ve volbách zvítězila se ziskem téměř 20 

%, zatímco UR se s 3,2 % do parlamentu neprosadila.54 Navzdory vítězství se opět Harmonie 

ve vládní koalici neobjevila – v lednu 2019 ji zformovalo pět pravicových stran.55  

Kromě školské reformy je u ruskojazyčné menšiny v Lotyšsku velmi probíraným tématem 

problematika získání občanství. Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, neobčanů je 

v Lotyšsku je 200 tisíc, z toho více než dvě třetiny představují etničtí Rusové.56 To znamená, 

že právě toto téma je populární a hojně zmiňované v proruských médiích. Konkrétní 

rozhodnutí v této oblasti – o bezpodmínečném udělování občanství dětem neobčanů od 

ledna 2020 – bude analyzované až později. Důvodem k analýze článků v delším horizontu je 

kromě hojnému výskytu tématu neobčanů v proruských médiích i fakt, že dané rozhodnutí je 

pozitivní směrem k ruskojazyčným menšinám v Lotyšsku. Je tak zajímavé sledovat, jak se 

rétorika proruských médií v tomto ohledu proměnila. 

 Před zmiňovaným rozhodnutím lotyšské vlády tak panovala v proruském mediálním 

prostoru silná kritika úřadů či politiků za jejich nezájem o situaci neobčanů v zemi. Etničtí 

Rusové bez občanství byli popisováni jako lidé, kteří mají velmi těžké podmínky k získání 

 
51 „My nikak ne možem povlijať na žizň našej strany – Vadim Gilis o processe vyborov,“ Baltnews Latvija, 6. 

10. 2018, staženo 3. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/riga_news/20181006/1022334127/Latvia-vybory-Gilis-
ne-mozhem-povlijat.html  

52 „Nabljudatel v Zilupe: nacionalnye politiki pjut za nakrytym stolom i ne chotjat deliťsja,“ Baltnews 
Latvija, 6. 10. 2018, https://lv.baltnews.com/riga_news/20181006/1022334501/Nabludatel-Zilupe-nacional-
politiki-ne-khotjat-delitsja.html  

53 „Chotělos by, čtoby novoe pravitelstvo udeljalo bolše vnimanija našemu regionu – nabljudatel v Ludze o 
vyborach v 13-j Sejm,“ Baltnews Latvija, 6. 10. 2018, staženo 3. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/riga_news/20181006/1022335747/Novoe-pravitelstvo-vnimanie-Ludza.html  

54 „13. Saeimas Vēlēšanas,“ Centrālā vēlēšanu komisija [Centrální volební komise v Lotyšsku], 19. 10. 2018, 
staženo 3. 4. 2021, https://sv2018.cvk.lv/pub/ElectionResults  

55 „Krišjānis Karinš nominated to be Latvia´s next Prime Minister,“ LSM.lv, 7. 1. 2019, staženo 3. 4. 2021, 
https://eng.lsm.lv/article/politics/politics/krisjanis-karins-nominated-to-be-latvias-next-prime-
minister.a304989/  

56 „Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības,“ pmlp.gov.lv, 1. 1. 2021, staženo 3. 4. 2021, 
https://www.pmlp.gov.lv/sites/pmlp/files/media_file/isvp_latvija_pec_vpd.pdf  
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občanství kvůli diskriminačnímu postoji „nacionalistických politiků“.57 Podobně jako 

v případě kritiků školské reformy je s tématem neobčanů spojený pojem rusofobie, tedy že 

negativní chápání RF jako nepřítele se přeneslo na chování vůči ruskojazyčné komunitě.58 

Tento článek zmiňuje také údajný latentní konflikt, který existuje mezi ruskojazyčnou 

a lotyšskou populací. Právě provokacemi, jako je uzavření ruskojazyčných škol, Lotyši 

„přikládají dřevo do ohně etnických neshod“, což může tento konflikt eskalovat.59 Vladimir 

Linderman, kontroverzní publicista a člen lotyšské komunistické strany, kritizoval postoj 

vlády k neobčanům jako cynický, protože vyčkává, až všichni neobčané vymřou a problém se 

vyřeší sám. Vyjádřil se rovněž ke školské reformě, kterou častoval termíny jako „lotyšizace 

školek“, „tragédie ruských rodin“, či „sametová genocida“.60 

Za zmínku stojí také články, v nichž je Lotyšsko srovnáváno s jinými státy. V jednom 

z takových článků je Lotyšsko srovnávané s Litvou, kde problém s neobčany prakticky 

neexistuje, zatímco v Lotyšsku jsou „tito lidé diskriminováni jak na trhu práce, tak v oblasti 

politických práv“.61 Existují ale také daleko kontroverznější.  V textu s titulkem „ve 

společnosti Třetí říše“, je pozice neobčanů v lotyšské společnosti zobrazována do kontrastu 

mj. se situací v nacistickém Německu. Článek konkrétně zmiňuje, že „segregace a separace 

židů na základě nemožnosti získat občanství byly prvními kroky k jejich vyhlazení“.62.Ve 

stejném duchu později vyšel text srovnávající neobčany v Lotyšsku s černošským hnutím 

v USA, protože podobně jako dříve Afroameričané, ani ruskojazyční v Lotyšsku nemají 

volební právo a jsou omezováni v pracovním životě.63 Záměrně diskreditující je i další ze 

článků, kde je situace neobčanů v Lotyšsku a Estonsku přirovnávána k neevropským zemím, 

konkrétně k postavení Kurdů v Sýrii či beduínů v Kuvajtu. Těm totiž úřady také znemožňují 

 
57 „Net doma, net flaga: o položenii negraždan v Latvii,“ Baltnews Latvija, 26. 7. 2018, staženo 3. 4. 2021, 

https://lv.baltnews.com/riga_news/20180726/1022179348.html  
58 Bella Strelkina, „Možet li v Latvii načaťsja graždanskaja vojna?“ Baltnews Latvija, 7. 8. 2018, staženo 3. 

4. 2021, https://lv.baltnews.com/authors/20180807/1022201754.html 
59 Ibid. 
60 „'Eto konec negraždan v Latvii': Linderman o chitrostjach 'zaščitnikov' latyšskogo naroda,“ Sputnik 

Latvija, 29. 9. 2019, staženo 3. 4. 2021, https://lv.sputniknews.ru/video/20190929/12524973/Eto-konets-
negrazhdan-Latvii-Linderman-o-khitrostyakh-zaschitnikov-latyshskogo-naroda.html 

61 „Počemu v Litve problemy 'negraždan' net, a v Latvii – esť?“ Baltnews Latvija, 13. 10. 2018, staženo 3. 4. 
2021, https://lv.baltnews.com/riga_news/20181013/1022346196/Litva-problema-negrazhdane-Latvia.html  

62 Bella Strelkina, „V kompanii Tretego rejcha: gde ešče byl institut negraždanstva?“ Baltnews Latvija, 14. 
8. 2018, staženo 3. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/authors/20180814/1022215942.html  

63 „'U menja esť mečta': čto obedinjaet Martina Ljutera Kinga i negraždan Latvii,“ Baltnews Latvija, 28. 8. 
2018, staženo 3. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/riga_news/20180828/1022243852.html  
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přístup k základním lidským právům, přičemž „v západním světě takto vyčnívá Lotyšsko 

s Estonskem“.64 

V říjnu 2019 prošel lotyšským parlamentem zákon, který znamenal posun v této situaci. 

Děti narozené neobčanům měly od ledna 2020 obdržet občanství podmíněné pouze trvalým 

pobytem v zemi. Podle vyjádření poslanců šlo o důležitou symbolickou změnu vzhledem 

k tomu, že statut neobčana je důsledkem a přežitkem sovětské minulosti.65 Na schválení 

zákona nejprve pozitivně zareagovalo ruské ministerstvo zahraničí, jehož mluvčí Marija 

Zacharovová jej ocenila jako krok k odstranění diskriminace nepatřící do 21. století. Ve 

stejném článku označil nejmenovaný poslanec za Harmonii zákon za „špičku ledovce“ ale 

nikoliv za nějaký zásadní průlom.66 Právnička a aktivistka bojující za práva Rusů Elizaveta 

Kryvcovová tento krok rovněž kvitovala, ovšem uvedla, že jde o maximální ústupek, kterého 

jsou lotyšští politici schopní.67 Další hodnoticí článek Baltnews nazývá tento krok milostí pro 

děti neobčanů, jenž však neřeší problém už dospělých lidí bez občanství, kteří jsou tak stále 

ochuzeni o lidská práva.68 

Negativní narativ tak vydržel i po tomto kroku vpřed ze strany lotyšské vlády. V jedné ze 

zpráv z ledna 2020 byla např. znovu použitá fráze, že se problém občanství vyřeší přírodním 

úbytkem obyvatelstva.69 Kryvcovová později kritizovala slova prezidenta Levitse, který 

v jednom z rozhovorů označil výskyt rasismu a diskriminace v lotyšské společnosti jako 

marginální. Ta s jeho postojem nesouhlasila, protože rasismus lze definovat i na základě 

diskriminace na základě etnika, což se v Lotyšsku reálně děje právě s ruskojazyčnými 

 
64 „Bez prav: gde v mire živut negraždane,“ Baltnews Latvija, 30. 6. 2019, staženo 3. 4. 2021, 

https://lv.baltnews.com/riga_news/20190630/1023155663/bez-prav-gde-v-mire-zhivut-negrazhdane.html  
65 „No more 'non-citizens' to be born in Latvia from 2020,“ LSM.lv, 18. 10. 2019, staženo 3. 4. 2021, 

https://eng.lsm.lv/article/society/society/no-more-non-citizens-to-be-born-in-latvia-from-
2020.a335553/?fbclid=IwAR3caprL5Ea5FIH6T3ihnJzJJmC7ruztNvbyHArtVWCLxKd_iFcGJqkW0cc    

66 „Ubrali 'věrchušku ajsberga' i gordjatsja. Vlasti Latvii ispolzovali negraždan?“ Baltnews Latvija, 18. 10. 
2019, staženo 4. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20191018/1023447767/Ubrali-
verkhushku-aysberga-i-gordyatsya-Vlasti-Latvii-ispolzovali-negrazhdan.html 

67 „Limit ustupok russkojazyčnym isčerpan – pravozaščitnik o rešenii po dětjam negraždan,“ Baltnews 
Latvija, 18. 10. 2019, staženo 4. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/school_Russian/20191018/1023448174/Limit-ustupok-russkoyazychnym-ischerpan--
pravozaschitnik-o-reshenii-po-detyam-negrazhdan.html  

68 „Konec vojně za pasport? Kak vlasti Latvii 'pomilovali' detěj,“ Baltnews Latvija, 5. 11. 2019, staženo 4. 4. 
2021, https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20191105/1023479953/Konets-voyne-za-pasport-Kak-vlasti-
Latvii-pomilovali-detey-negrazhdan.html 

69 „Pravozaščitnik: negraždane v Latvii umrut, no osadok ostanetsja,“ Baltnews Latvija, 24. 1. 2020, 
staženo 4. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/school_Russian/20200124/1023646084/Pravozaschitnik-
negrazhdane-v-Latvii-umrut-no-osadok-ostanetsya.html  
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menšinami.70 Z toho vyplývá, že i přes částečný progres v problematice občanství u části 

ruskojazyčné menšiny se kritický narativ směrem k lotyšským politikům nezměnil a nadále 

zůstal negativní. To znamená, že není v zájmu narativu ani lidí, kteří jej podporují, zlepšit 

situaci ruskojazyčných menšin, ale jen podněcovat polarizaci ve společnosti. 

4.1.3 Litva 

V případě Litvy je důležité připomenout v souvislosti s etnicko-jazykovou kategorií 

narativů dva důležité faktory. Za prvé, poměr ruské menšiny je výrazně nižší než v předešlých 

dvou pobaltských státech. Vzhledem k tomu není téma diskriminace či porušování práv 

menšin tolik používané, a pokud ano, tak kromě ruské menšiny cílí i na polskou. Ta je v zemi 

početnější, a navíc mnoho Poláků ovládá ruštinu, tudíž je mohou dané narativy také ovlivnit. 

Za druhé, občanství je v této zemi udělováno už jen narozením na území Litvy. Proruské 

servery tak nemají tolik pohnutek k vyostřování této otázky, protože důvody k tomu 

prakticky neexistují. I přesto lze na událostech v Litvě najít alespoň dvě ekvivalentní situace 

k těm v Estonsku a Lotyšsku. Je nutné zmínit, že jedna z nich se odehrála dříve, než je 

vymezené časové období celé práce, a proto práce učiní exkurz vzhledem ke krátkému 

zhodnocení daných událostí.  

V červnu 2015 se uskutečnil protest na obranu menšinových škol „proti jejich 

diskriminaci“, které chtěly litevské úřady postupně reorganizovat. Baltnews Litva srovnával 

tuto iniciativu s litevskými školami v Moskvě, které mají umožněnou výuku v litevštině, navíc 

čerpají podporu od města.71 Diskursu protestů napomohl i dopis 60 europoslanců ze 

13 zemí, který odsuzoval jako diskriminační unifikaci státní zkoušky do litevštiny. Ta byla 

právě jako součást postupné reformy vzdělávání zavedená už v roce 2013.72 Protest právě 

proti diskriminační závěrečné zkoušce následoval v září 2015. Baltnews jej v titulku nazval 

jako „protest studentů polských škol,“ přičemž zprávy z jeho průběhu podával server i ve 

formě rozhovorů s jeho účastníky, které přímo nejmenoval a uváděl je např. jako 

 
70 „Levits dumaet, čto v Latvii rasizma net. A on esť,“ Baltnews Latvija, 8. 7. 2020, staženo 4. 4. 2021, 
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on-est.html  

71 „Roditeli školnikov provedut piket protiv pravitelstvennoj reformy,“ Baltnews Litva, 1. 6. 2016, staženo 
4. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20150601/1013805800.html  
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https://lv.baltnews.com/school_Russian/20200708/1024023947/Levits-dumaet-chto-v-Latvii-rasizma-net-A-on-est.html
https://lv.baltnews.com/school_Russian/20200708/1024023947/Levits-dumaet-chto-v-Latvii-rasizma-net-A-on-est.html
https://baltnews.lt/vilnius_news/20150601/1013805800.html
https://en.efhr.eu/2015/06/13/meps-defend-schools-of-national-minorities-in-lithuania/
https://en.efhr.eu/2015/06/13/meps-defend-schools-of-national-minorities-in-lithuania/
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„babička/matka jednoho ze školáků“.73 Další akce odporující školské reformě navíc proběhly 

v březnu 2016. Ty byly podle litevských médií organizované politickou stranou EAP, 

zaměřenou na menšiny, což mělo posloužit ke zviditelnění strany, zejména jejího předsedy 

Valdemara Tomaševského, kterého už dříve tajné služby označily za „agenta Kremlu“.74 

O politické povaze protestů však v Baltnews nepadlo ani slovo, server naopak popsal akci 

jako „snahu o ukončení nacionalistické vzdělávací politiky státu a vyjádření proti diskriminaci 

menšin v dalších oblastech.“75  

Další jazykový problém zmiňovaný často proruskými médii, se týkal psaní a hláskování 

příjmení, která neobsahují písmena litevské abecedy. Litevské zákony neumožňují používat 

tato písmena (w, q, x) v žádných průkazech totožnosti. Tento stav je v některých případech 

upravený pozměňovacími zákony – rodilí cizinci s litevským občanstvím mohou mít své 

správně vyhláskované jméno např. na druhé stránce cestovního pasu.76 V proruském 

diskursu jsou tak kritizovány litevské úřady, ovšem na rozdíl od Lotyšska či Estonska není 

rétorika nijak agresivní. Jeden z článků představuje dlouholetý požadavek na změnu zákona, 

který narazil několikrát na odmítavý přístup v litevském parlamentě, a to zejména ze strany 

konzervativců. Ti jej považovali za „zásah Varšavy do vnitřních záležitostí“.77 Jiný text 

upozornil na rostoucí počet těchto případů v Litvě, a to jak v souvislosti s početnou polskou 

menšinou, tak s přibývajícími sňatky s cizinci. Realita však je, že tento problém nikdo řešit 

nechce, protože existuje spousta odpůrců, kteří se obávají oslabení role litevštiny jako 

státního jazyka.78 Diskriminační tón odmítavého přístupu litevských politiků ke změně 

zmínila i kritika zákona od významných osob či institucí, a to jak z Litvy, tak i ze zahraničí. 

 
73 „Litva: roditeli učenikov polskich škol podderživajut protest 'so storony',“ Baltnews Litva, 2. 9. 2015, 

staženo 4. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20150902/1014099874.html 
74 „Ethnic minority schools staging protest in Vilnius,“ Lithuanian Tribune, 17. 3. 2016, staženo 3. 4. 2021, 

https://lithuaniatribune.com/ethnic-minority-schools-staging-protest-in-vilnius/  
75 „V stolice Litvy u zdanija poselstva SŠA sostoitsja piket nacmenšinstv,“ Baltnews Litva, 20. 3. 2016, 

staženo 4. 4. 2021, https://baltnews.lt/lithuania/20160320/1015156905.html  
76 Ignas Jačauskas, „No progress on name-spelling issue in this parliament, Lithuanian MP says,“ LRT.lt, 23. 

12. 2019, staženo 4. 4. 2021, https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1127972/no-progress-on-name-
spelling-issue-in-this-parliament-lithuanian-mp-says  

77 „Mnenija litovskich konservatorov razdelilis po teme prav nacmenšinstv,“ Baltnews Litva, 28. 3. 2018, 
staženo 4. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180328/1018027817.html  

78 „Bukva zakona: litovcam prichoditsja otstaivať pravo na vernoe napisanie imen v sude,“ Baltnews Litva, 
19. 6. 2018, staženo 4. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180619/1018156450.html  

https://baltnews.lt/vilnius_news/20150902/1014099874.html
https://lithuaniatribune.com/ethnic-minority-schools-staging-protest-in-vilnius/
https://baltnews.lt/lithuania/20160320/1015156905.html
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1127972/no-progress-on-name-spelling-issue-in-this-parliament-lithuanian-mp-says
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1127972/no-progress-on-name-spelling-issue-in-this-parliament-lithuanian-mp-says
https://baltnews.lt/vilnius_news/20180328/1018027817.htm
https://baltnews.lt/vilnius_news/20180619/1018156450.html
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Konkrétně se proti těmto zákonům vyjádřili předseda EAP Valdemar Tomaševski,79 polský 

ministr zahraničí Jacek Czaputowicz,80 Federální unie evropských národností81 či dokonce 

Evropská komise.82 

Stejně jako v případě Lotyšska a Estonska lze vidět tematiku situace menšin v zemi 

i v předvolebních kampaních, i když v daleko menším množství. Zde je nutné zmínit ještě 

jeden rozdíl v případě Litvy oproti předchozím dvěma státům. Výše analyzované narativy byly 

z doby kampaní před parlamentními volbami v Lotyšsku a Estonsku, které dělilo pouze 

několik měsíců. V Litvě však poslední parlamentní volby proběhly v letech 2016 a 2020, a to 

vždy na podzim, což by znamenalo výrazný časový rozdíl oproti volbám v Estonsku 

a Lotyšsku. Proto byly k analýze zvoleny v případě Litvy namísto parlamentních voleb 

prezidentské volby z května roku 2019. V Litvě lidé volí prezidenta přímo, takže lze diskursy 

v období před volbami také považovat za cílené na potenciální voliče. Nutno také 

podotknout, že v Litvě je daleko méně proruských politických subjektů a politiků. Kromě 

otázek týkajících se menšin se tak narativ proruských médií v předvolebním klání zaměřuje 

spíše na kritiku politických preferencí jednotlivých kandidátů, především na jejich postoje 

vůči RF. 

V litevských prezidentských volbách 2019 se do boje o prezidentský úřad zapojilo celkem 

9 kandidátů, pro potřeby práce je důležité zmínit 4 z nich. Za prvé to byla Ingrida Šimonyté, 

nezávislá kandidátka, bývalá ministryně financí a veřejná podporovatelka končící prezidentky 

Grybauskaite. Již v předvolebních analýzách byla označovaná jako možná pokračovatelka její 

dosavadní politiky, především té zahraniční, která se vyznačovala tvrdým postojem k RF.83 

Druhým byl Gitanas Nauseda, nováček v politice, bývalý ekonom a kandidát konzervativního 

středového proudu. Saulius Skvernelis, třetí z nich, byl v době kandidatury premiérem za Unii 

 
79 „Poljaki Litvy podderžali evropejskij prizyv k zaščite nacmeňšinstv,“ Baltnews Litva, 2. 5. 2018, staženo 4. 

4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180502/1018082357.html 
80 „Nazovite svoe imja: kak Varšava prizyvaet pisať v litovskich pasportach po-polski,“ Baltnews Litva, 18. 

9. 2018, staženo 4. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180918/1018365209.html  
81 „Poljaki Litvy podderžali evropejskij prizyv k zaščite nacmeňšinstv,“ Baltnews Litva, 2. 5. 2018, staženo 4. 

4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180502/1018082357.html 
82 „Bukvennoe davlenie. Kak Brjussel nedovolen Litvoj v voprose napisanija familij,“ Baltnews Litva, 24. 12. 

2019, staženo 4. 4. 2021, 
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20191224/1019661684/Bukvennoe-davlenie-Kak-
Bryussel-nedovolen-Litvoy-v-voprose-napisaniya-familiy.html  

83 Justinas Šuliokas, „Who is who in Lithuania´s presidential race,“ LRT.lt, 6. 5. 2019, staženo 5. 4. 2021, 
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1055691/who-is-who-in-lithuania-s-presidential-race  
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zelených a rolníků, středopravého politického uskupení. Všichni tito kandidáti měli 

v předvolebních průzkumech podporu nad 20 % a byli tak považováni za tři hlavní favority.84 

Mezi kandidáty s nižšími preferencemi je nutné uvést Valdemara Tomaševského. Předseda 

EAP disponoval silnou podporou zejména u menšinového obyvatelstva, a kromě toho 

zaujímal vstřícný přístup k RF. Jeho potenciální zisk se v předvolebních průzkumech 

pohyboval okolo 4 %.85  

Otázka národnostních menšin sice nebyla tak častým tématem v předvolebním diskursu, 

ovšem nechyběla úplně. V jedné z debat řešili kandidáti přímo tematiku postoje ke skupinám 

jiných národností. Nauseda se vyjádřil hrdě k odkazu litevského vévodství, které také bylo 

státem více etnik. Sám preferoval spíše nazývat ruskojazyčné obyvatele komunitami než 

menšinami, protože by měli být tito lidé považováni za „národní bohatství“.86 Zároveň se 

však vyjádřil odmítavě k psaní polských příjmení v jejich rodném jazyce, které by poškodilo 

stav státního jazyka. Šimonyté zmínila problém malé důvěry mezi různými národnostními 

skupinami, a na rozdíl od Nausedy by příjmení v polštině povolila. Tomaševski kritizoval 

litevské politiky za dlouholetou neaktivitu směrem k menšinám a ohradil se proti Nausedově 

návrhu nazývat je národní komunitou, protože jde o termín používaný nacionalisty.87  

Kritika postoje politiků k menšinám se v předvolebním čase objevila i mezi zástupci 

občanské společnosti. Podle několika expertů se problémy spojené s jinými národnostmi ve 

společnosti neřešily, ovšem stále existují. Nedostatečné upozorňování na tyto problémy bylo 

přikládáno zejména politickým důvodům. Daný kandidát při upozornění na problematiku 

menšin může ztratit podporu litevského elektorátu. Navíc, příslušníci menšin jsou z velké 

části již rozhodnutí voliči Tomaševského, a proto další kandidáti nejsou ochotni cílit na tuto 

část obyvatelstva. V tomto ohledu např. kritizovali přímo Nausedu, který na adresu menšin 

mluvil pouze heslovitě a nijak zvlášť se o ně nezajímal.88 Špatný postoj k menšinám v litevské 

 
84 Justinas Šuliokas, „Who is who in Lithuania´s presidential race,“ LRT.lt, 6. 5. 2019, staženo 5. 4. 2021, 

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1055691/who-is-who-in-lithuania-s-presidential-race 
85 Ibid.  
86 „Čto kandidaty v prezidenty Litvy predložili nacmeňšinstvam,“ Baltnews Litva, 9. 4. 2019, staženo 5. 4. 

2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20190409/1019024842/Lithuania-vibory-kandidaty-nacmeschinstva-
predlozhenie.html  

87  Ibid. 
88 „Počemu kandidaty v prezidenty Litvy bojatsja govoriť o nacmeňšinstvach,“ Baltnews Litva, 22. 4. 2019, 

staženo 5. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20190422/1019066683/Lithuania-kandidaty-
nacmenshinstva-boyazn.html 
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společnosti popsal také předseda řecké komunity v Litvě Georgios Macukatov. Vinil právě 

politiky, kteří v otázce jiných národností aplikují princip „rozděl a panuj“, když štvou různá 

etnika proti sobě a záměrně mezi nimi vytvářejí tenze. Situaci v Litvě dokonce přirovnal 

k vzestupu nacismu v Německu.89 

Zahraničně-politický kurz byl dalším tématem v proruských médiích před samotnými 

volbami. Jeden z článků analyzoval v případě úspěchu jednotlivých kandidátů změnu 

v zahraniční politice, konkrétně v postoji k RF. Zatímco u Šimonyté analýza uváděla 

„pokračující konfrontaci s Ruskem po vzoru Grybauskaite“, Skvernilis a Nauseda by mohli 

aplikovat vstřícnější postup, kterým by tak snížili „míru rusofobie v Litvě“.90. V jedné 

z předvolebních debat se Tomaševski vyjádřil pro zlepšení vztahů s Ruskem, které 

představuje významnou křesťanskou civilizaci, jíž je nutné mít po svém boku při „vzestupu 

islamizace v Evropě“. Zároveň kritizoval západní státy za dvojí standard, když se pozitivně 

vyjadřovaly k nezávislosti Kosova, ale naopak kritizovaly demokratické připojení Krymu 

k RF.91 Vzhledem k předvolebním průzkumům a třem hlavním favoritům na vítězství však 

před prvním kolem převažoval názor, že se dlouhodobý kurz zahraniční politiky nijak 

nezmění, ať už bude zvolen kterýkoliv z nich. Takovým způsobem hodnotili kandidáty např. 

litevský novinář v USA Valdas Alenauskas,92 nebo i někteří představitelé RF, konkrétně 

předseda zahraniční komise Rady federace Konstantin Košačev, který takto reagoval na 

výsledky prvního kola voleb.93 V něm uspěli Šimonyté a Nauseda, což okomentoval 

 
89 „'Razdeljaj i vlastvuj'. Kak v Litve stravlivajut predstavitelej nacmeňšinstv,“ Baltnews Litva, 12. 5. 2019, 

staženo 5. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20190512/1019115375/Lithuania-nacmenshinstva-
stravlivanie.html  

90 Jaras Valjukenas, „Nužno li družiť s Rossiej? Otvečajut kandidaty v prezidenty Litvy,“ Baltnews Litva, 8. 4. 
2019, staženo 5. 4. 2021, https://baltnews.lt/authors/20190408/1018905315/vybory-prezidenta-2019-russia-
lithuania.html  

91 „'Ulučšiť otnošenija s Rossiej'. Kak v Litve predložili peresmotreť poziciju po Krymu,“ Baltnews Litva, 17. 
4. 2019, staženo 5. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20190417/1019049479/Lithuania-Russia-Krym-
poziciya-peresmotr.html  

92 Alexandra Pavlova, „Vzgljad iz SŠA: Vašingtonu ne važno, kto stanet prezidentom Litvy,“ Baltnews Litva, 
8. 5. 2019, staženo 5. 4. 2021, https://baltnews.lt/authors/20190508/1019086003/usa-prezident-lithuania-
anekauskas-4.html  

93 „'Sbliženie dolžno byť'. Čto ždut v Rossii ot nobogo prezidenta Litvy,“ Baltnews Litva, 13. 5. 2019, 
staženo 5. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20190513/1019119754/Russia-Lithuania-prezident-
ozhidanie.html  
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i neúspěšný kandidát Tomaševski. Podle něj byla kampaň férová a demokratická, ovšem 

vzápětí uvedl, že „systém už před půl rokem naznačil, kdo do druhého kola postoupí“.94  

V období před druhým kolem tak proruská média více vyobrazovala v pozitivním světle 

Nausedu. Jak už bylo naznačeno dříve, v porovnání se Šimonyté se věřilo, že bude smířlivější 

v postoji k RF. Naznačil to i v jednom z rozhovorů citovaného Baltnews, kde deklaroval 

diplomatický jazyk, ale nikoliv silná slova po vzoru končící prezidentky Grybauskaite.95 Ruský 

velvyslanec v Litvě Alexander Udalcov zmínil, že takový přístup bude u budoucího prezidenta 

potřeba, přičemž to musí být Litva, kdo s narovnáním vztahů začne, protože byla v minulosti 

„iniciátorem tenzí“.96 Politolog Vadim Volov sice připustil, že by Nauseda mohl nastolit více 

konstruktivní dialog s Moskvou, ovšem není to nic jistého, protože např. stále považuje 

události na Krymu za anexi po vzoru západní rétoriky. Volbu mezi těmito dvěma kandidáty 

označil jako mezi „špatným a velmi špatným“.97 Ve volbách nakonec zvítězil Nauseda, a to 

výrazně, se ziskem 72 % hlasů.98  

Situace ruskojazyčných v pobaltských zemích na základě jazykových a občanských práv je 

tak často zmiňovaným tématem v rámci proruského narativu v Pobaltí. Na jedné straně zde 

lze vypozorovat několik podobností. Ve všech třech zemích jsou z nastalé situace obviňováni 

politici či státní instituce, které jsou diskriminační, nedemokratické a politizují otázku menšin 

na základě neoprávněného promítání své averze proti RF právě na ruskojazyčnou komunitu. 

Špatná pozice příslušníků menšin ve společnosti je navíc podle narativu spojená 

s nedostatečným zastoupením v politice, což vede ještě k větší marginalizaci těchto lidí 

stejně jako k jejich nezájmu účastnit se voleb. Na druhé straně jsou patrné i rozdíly na 

 
94 Anastasija Savinova, „Kandidat v prezidenty Litvy Tomaševskij: sistema naznačila dvuch učastnikov 

vtorogo tura,“ Baltnews Litva, 13. 5. 2019, staženo 5. 4. 2021, 
https://baltnews.lt/authors/20190513/1019116708/tomashevskiy-sistema-2-kandidata.html  

95 „'Zlych slov o Rossii ne budet'. Kak v Litve osudili rusofobskuju ritoriku Gribauskajte,“ Baltnews Litva, 23. 
5. 2010, staženo 5. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20190523/1019151595/Lithuania-Gribayskaite-
ritorika-Russia-osuzhdenie.html  

96 „Tri otveta, počemu otnošenija Rossii i litvy mogut izmeniťsja pri novom prezidente,“ Baltnews Litva, 24. 
5. 2019, staženo 5. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20190524/1019156741/Lithuania-Russia-
otnosheniya-novii-prezident-izmeneniya.html  

97 „Meždu 'plocho' i 'očeň plocho': čem otličajutsja kandidaty v prezidenty Litvy,“ Baltnews Litva, 26. 5. 
2019, staženo 5. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius/20190526/1019160615/plokho-ocheny-plokho-kandidaty-
prezidenty-lithuania.html  

98 „Rinkimų rezultatai,“ Lietuvos Respublikos Vyriausioji Rinkimų Komisija [Centrální volební komise Litvy], 
3. 6. 2019, staženo 5. 4. 2021, https://www.vrk.lt/2019-
prezidento/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/904/2/1544/rezultatai/lt/rezultataiPreRezultatai.html  

https://baltnews.lt/authors/20190513/1019116708/tomashevskiy-sistema-2-kandidata.html
https://baltnews.lt/vilnius_news/20190523/1019151595/Lithuania-Gribayskaite-ritorika-Russia-osuzhdenie.html
https://baltnews.lt/vilnius_news/20190523/1019151595/Lithuania-Gribayskaite-ritorika-Russia-osuzhdenie.html
https://baltnews.lt/vilnius_news/20190524/1019156741/Lithuania-Russia-otnosheniya-novii-prezident-izmeneniya.html
https://baltnews.lt/vilnius_news/20190524/1019156741/Lithuania-Russia-otnosheniya-novii-prezident-izmeneniya.html
https://baltnews.lt/vilnius/20190526/1019160615/plokho-ocheny-plokho-kandidaty-prezidenty-lithuania.html
https://baltnews.lt/vilnius/20190526/1019160615/plokho-ocheny-plokho-kandidaty-prezidenty-lithuania.html
https://www.vrk.lt/2019-prezidento/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/904/2/1544/rezultatai/lt/rezultataiPreRezultatai.html
https://www.vrk.lt/2019-prezidento/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/904/2/1544/rezultatai/lt/rezultataiPreRezultatai.html
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základě jednotlivých států. V Estonsku a Lotyšsku je vzhledem k početnější ruskojazyčné 

komunitě narativ více aplikovaný, ať už na případě unifikace školství či situace s neobčany, 

přičemž u druhé zmíněné země je místy více agresivní. To souvisí i s tím, že podmínky pro 

nabytí občanství jsou v Estonsku o něco vstřícnější, jak bylo zmíněno v předchozí kapitole. 

U Litvy je počet neobčanů nízký, a proto je negativní narativ viditelný zejména v kritice 

přístupu k RF ze strany litevských politiků.
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4.2 Události a témata týkající se historických faktorů 

Ve druhé kategorii narativů se práce zabývá proruským narativem zaměřeným na 

historická témata. V případě této kategorie narativů lze vidět mnoho podobností v celém 

pobaltském regionu, a to právě vzhledem ke společné historii pod Sovětským svazem. 

I přesto budou příklady konkrétních narativů rozebrány v kontextu jednotlivých států, 

protože existují i některé rozdíly na základě specifických podmínek v každém státě. Proruský 

diskurs zaměřený na historická témata v mediálním a informačním prostoru pobaltských 

států lze obecně shrnout do dvou větších kategorií. 

Za prvé jde o narativ vyobrazující pobaltské státy jako podporovatele nacismu. To souvisí 

zejména s pojetím jak vojáků bojujících proti Rudé armádě v jednotkách legií SS za druhé 

světové války, tak partyzánů (tzv. lesních bratrů), kteří vedli odbojovou aktivitu proti 

sovětské nadvládě během první i druhé okupace. Historický odkaz obou skupin vojáků je 

citlivým tématem v pobaltských republikách – někteří je považují za hrdiny a bojovníky za 

nezávislost, jiní za kontroverzní postavy. Právě tento nesoulad nahrává ruské propagandě, 

která popisuje jejich podporovatele jako nacionalisty, neonacisty a lidi oslavující kolaboranty. 

Zvláštní kritika je pak zaměřená na politizaci odkazu legionářů a partyzánů. 

 Za druhé, v souvislosti s rozdílným výkladem událostí druhé světové války a následné 

existence pobaltských států pod sovětskou nadvládou vyobrazuje proruský diskurs státy 

Pobaltí jako falzifikátory historie. V rámci této rétoriky jsou pobaltské státy stavěny do pozice 

těch, kdo se snaží snižovat podíl SSSR a Rudé armády na porážce nacismu, usilují 

o zapomnění skutečných hrdinů války a převádějí historická témata do politické roviny svými 

alternativními výklady, jež se navíc nezakládají na faktech. Tento rozpor v interpretaci 

historických událostí představuje další problém ve vztazích pobaltských států s Ruskem, který 

je založen na jejich rozdílné sebeidentifikaci. Spor o historické výklady vede RF rovněž 

s dalšími evropskými státy, a to zejména kvůli jejich negativnímu vnímání sovětské minulosti. 

Pro uvedení do kontextu je proto nutné nejprve zmínit několik kroků, které pobaltské země 

v souvislosti s pojetím historie učinily na nadnárodní úrovni, ale také vyjádření politiků 

popírající závěry těchto iniciativ. 

V září 2019 schválil EP rezoluci „o důležitosti Evropské historické paměti pro budoucnost 

Evropy“. Europoslanci se v tomto dokumentu shodli, že druhá světová válka v Evropě 

vypukla na základě paktu o neútočení (či paktu Molotov-Ribbentrop) mezi nacistickým 
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Německem a Sovětským svazem, přesněji na základě jeho tajných dodatků, které „rozdělily 

Evropu a území nezávislých států mezi tyto dva totalitní režimy do jejich sfér vlivu“. Jako 

důsledek podpisu paktu rezoluce dále explicitně zmiňuje Stalinovu agresi mj. právě vůči 

pobaltským republikám.1 Dokument se zabývá i poválečným vývojem v Evropě, když popisuje 

situaci ve státech střední a východní Evropy, které zůstaly až do pádu SSSR přímo či nepřímo 

v jeho područí. Kromě toho EP kritizoval glorifikaci válečných zločinců, či snahy RF zrušit 

prohlášení Výboru lidových zástupců SSSR z roku 1989 odsuzujícího pakt o neútočení a jeho 

tajné dodatky.2  

V květnu 2020 pak vydali společné prohlášení prezidenti Litvy, Lotyšska a Estonska. 

Hlavy států v něm zmiňují pakt Ribbentrop-Molotov jako rozdělení Evropy do sfér vlivu, což 

vedlo jak k začátku druhé světové války, tak k „okupaci a anexi území pobaltských států“.3 Ta 

podle prohlášení trvala téměř půl století, přičemž skončila rozpadem SSSR a odchodem 

ruských vojsk do roku 1994. Konec druhé světové války tak pro státy střední a východní 

Evropy znamenal „nahrazení jedné totality jinou“.4 V podobném duchu poté v červnu 2020 

společná iniciativa parlamentů Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska vydala stanovisko, ve 

kterém kritizovala ruské pokusy o zrušení deklarace Výboru lidových zástupců SSSR z roku 

1989, odsuzující pakt Molotov-Ribbentrop. Podle nich se tato iniciativa snaží ospravedlnit 

současnou agresivní ruskou politiku v postsovětských státech – na Ukrajině, v Gruzii 

a Moldavsku – a může tak „vytvořit cestu k možnému budoucímu porušení mezinárodního 

práva v rámci ohrožení nezávislosti a suverenity dalších sousedních států“.5  

V rozporu s rezolucí EP odsoudil německý ministr zahraničí Heiko Maas 7. května 2020 

politizaci historických událostí a pokusy o přepisování historie. Německý ministr zmínil, že 

nacistické Německo je jediným viníkem druhé světové války, holokaustu a zločinů proti 

 
1 „European Parliament resolution of 19 September 2019 on the importance of European remembrance 

for the future of Europe,“ Oficiální stránky Evropského parlamentu, 19. 9. 2019, staženo 8. 4. 2021, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html  

2 Ibid. 
3 „Statement of the Presidents of the Baltic states on 8 May 2020,“ Oficiální stránky estonského 

prezidentského úřadu, 8. 5. 2020, staženo 8. 4. 2021, 
https://www.president.ee/en/meedia/statements/15966-statement-of-the-presidents-of-the-baltic-states-on-
8-may-2020/index.html  

4 Ibid. 
5 „Baltic and Polish parliamentarians deplore Russian reappraisal of Molotov-Ribbentrop pact,“ LSM.lv, 25. 

6. 2020, staženo 8. 4. 2021, https://eng.lsm.lv/article/politics/saeima/baltic-and-polish-parliamentarians-
deplore-russian-reappraisal-of-molotov-ribbentrop-pact.a364927/  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html
https://www.president.ee/en/meedia/statements/15966-statement-of-the-presidents-of-the-baltic-states-on-8-may-2020/index.html
https://www.president.ee/en/meedia/statements/15966-statement-of-the-presidents-of-the-baltic-states-on-8-may-2020/index.html
https://eng.lsm.lv/article/politics/saeima/baltic-and-polish-parliamentarians-deplore-russian-reappraisal-of-molotov-ribbentrop-pact.a364927/
https://eng.lsm.lv/article/politics/saeima/baltic-and-polish-parliamentarians-deplore-russian-reappraisal-of-molotov-ribbentrop-pact.a364927/
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lidskosti. Maas dále uvedl, že subjekty snažící se o jiný výklad těchto historických událostí se 

dopouští „nespravedlivého chování vůči obětem války“.6 Podobně se vyjádřil i ruský 

prezident Vladimir Putin, který při příležitosti výročí 75. výročí konce druhé světové války 

vydal v červnu 2020 rozsáhlou stať shrnující její výsledky. Putin odsoudil státy, které bez 

důkazů kritizují RF za přepisování historie. Podle něj je nutné předcházet takovým 

„ideologickým a zpolitizovaným spekulacím“.7 Zároveň vyjádřil politování nad tím, že některá 

prohlášení západních politiků nezmiňovala v rámci protihitlerovské koalice SSSR. V tomto 

textu rovněž zmínil důležitou poznámku na adresu pobaltských států: „Jednání o jejich 

vstupu do SSSR začala na podzim 1939, přičemž jejich výsledkem byl vstup na základě 

vzájemné dohody, s vědomím zvolených zástupců těchto zemí a v souladu s tehdejšími 

mezinárodními i státními normami.“8 

Tato vyjádření potvrzují rozpory v historických výkladech mezi RF a pobaltskými státy. 

Kromě neshod v příčinách a událostech vedoucích k rozpoutání druhé světové války stejně 

jako v jejích výsledcích jde také o rozdílnou interpretaci vojáků, kteří bojovali proti SSSR před 

rokem 1945 i po něm. Konkrétní příklady a jejich specifika pro jednotlivé státy budou 

rozebrány níže v samostatných podkapitolách. 

4.2.1 Estonsko  

Informační kampaně v estonských ruskojazyčných médiích se v rámci tématu glorifikace 

a podpory nacismu estonskou společností zaměřují zejména na případ estonských vojáků 

bojujících proti Sovětskému svazu. Ty lze rozdělit do dvou skupin. Za prvé to byli vojáci 

působící za druhé světové války v řadách Waffen-SS. Tyto jednotky začaly vznikat už od 

začátku nacistické okupace, přičemž jejich prvotní motivací byl boj za nezávislost proti 

sovětským okupantům, kteří zemi anektovali v roce 1940.9 Německé jednotky tak byly 

v Estonsku vítané s nadějí, že pomohou zemi osvobodit od SSSR a obnovit nezávislost. I proto 

od příchodu německých vojsk v polovině roku 1941 až do ledna 1942 nastoupilo dobrovolně 

 
6„There can be no politics without history,“ Federal Foreign Office, 7. 5. 2020, staženo 8. 4. 2021, 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/-/2339140  
7 „Putin napisal staťju o glavnych itogach Vtoroj mirovoj vojny,“ Baltnews Litva, 19. 6. 2020, staženo 8. 4. 

2021, https://baltnews.lt/mir_novosti_/20200619/1020009830/75-let-Velikoy-Pobedy-obschaya-
otvetstvennost-pered-istoriey-i-buduschim.html  

8 Ibid. 
9 Toomas Hiio a Kristjan Luts, „Estonian Units in the Wehrmacht, SS and Police System, as well as the 

Waffen-SS, During the World War II,“ Estonian Yearbook of Military History 1 (2011): 266–273, 
http://publications.tlu.ee/index.php/eymh/issue/view/58, 266–267. 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/-/2339140
https://baltnews.lt/mir_novosti_/20200619/1020009830/75-let-Velikoy-Pobedy-obschaya-otvetstvennost-pered-istoriey-i-buduschim.html
https://baltnews.lt/mir_novosti_/20200619/1020009830/75-let-Velikoy-Pobedy-obschaya-otvetstvennost-pered-istoriey-i-buduschim.html
http://publications.tlu.ee/index.php/eymh/issue/view/58
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do německých jednotek okolo 4 tisíc Estonců.10 Samostatná estonská jednotka Waffen-SS 

byla zřízená v srpnu 1942 a skládala se na začátku asi z tisíce dobrovolníků. Zhoršená situace 

na východní frontě však z dobrovolné účasti postupně učinila povinnou. V roce 1943 byla 

nejprve zavedena branná povinnost pro muže narozené mezi lety 1919–1924, v lednu 1944 

se dále rozšířila na všechny muže narozené mezi lety 1904 a 1923, a v srpnu dokonce 

přistoupilo německé velení k branné povinnosti chlapců narozených v roce 1926.11 Označení 

jednotek jako dobrovolných však zůstalo, a proto vznikla mylná představa, že všichni tito 

muži vstoupili do jednotek SS na základě svého svobodného rozhodnutí. Poválečný 

Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku sice označil v roce 1946 jednotky Waffen-SS za 

kriminální organizaci, ovšem vylučoval ty, kteří se stali členy této či jiné zločinecké organizace 

nedobrovolně. Pod tuto kategorii spadaly mimo estonských SS legií také lotyšské.12 Po 

obnovení nezávislosti Estonska tak obdrželi všichni muži bojující v německých jednotkách 

statut veteránů, přičemž ti sloužící od roku 1944 získali navíc označení „bojovníci za 

svobodu“.13  

Druhou skupinou mužů, kteří bojovali s cílem osvobodit Estonsko od sovětských 

okupantů, byli tzv. lesní bratři. Členové těchto jednotek nesouhlasili se sovětskou nadvládou 

před příchodem nacistů ani po jejich odchodu na konci války a bojovali proti sovětským 

okupantům v rámci partyzánské války. Někteří z nich se pouze schovávali v lesích 

a nenásilnou rezistencí doufali v příchod pomoci ze západu, která by je od sovětského teroru 

osvobodila.14  

V Estonsku stejně jako v ostatních dvou pobaltských státech jsou protisovětští partyzáni 

považováni většinou současné politické reprezentace za hrdiny. V srpnu 2020 je např. 

předseda estonského parlamentu Henn Põlluaas při příležitosti zpřístupnění nového 

pomníku na památku lesních bratrů označil za hrdiny bojující za nezávislost.15 Pozitivně je 

protisovětský odboj vyobrazován i na západě – NATO v roce 2017 vydalo krátký 

 
10 Hiio a Luts, „Estonian Units in the Wehrmacht,“ 267.  
11 Hiio a Luts, „Estonian Units in the Wehrmacht,“ 270–271. 
12 „Russian Propaganda against NATO and the Forest Brothers,“ MythDetector.ge, 26. 7. 2017, staženo 8. 

4. 2021, https://www.mythdetector.ge/en/myth/russian-propaganda-against-nato-and-forest-brothers  
13 Hiio a Luts, „Estonian Units in the Wehrmacht,“ 273.  
14 Michael Tarm, „The Forgotten War,“ Wayback Machine, 8. 5. 2006, staženo 8. 4. 2021, 

https://web.archive.org/web/20060508031728/http://www.balticsworldwide.com/forgotten.htm  
15 „Monument to controversial forest brother opened in Saaremaa,“ ERR.ee, 16. 8. 2020, staženo 8. 4. 

2021, https://news.err.ee/1124481/monument-to-controversial-forest-brother-opened-in-saaremaa  

https://www.mythdetector.ge/en/myth/russian-propaganda-against-nato-and-forest-brothers
https://web.archive.org/web/20060508031728/http:/www.balticsworldwide.com/forgotten.htm
https://news.err.ee/1124481/monument-to-controversial-forest-brother-opened-in-saaremaa
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dokumentární film o hrdinském boji lesních bratrů proti sovětské nadvládě s tím, že 

jejich odkaz je dodnes znát na speciálních jednotkách v armádách pobaltských států.16 

Nicméně napříč estonskou společností je jejich úloha a historická percepce kontroverzním 

tématem. Tyto negativní konotace se snaží podnítit jak proruská média, tak ruská 

diplomacie.  

Nepodložená snaha spojovat příslušníky SS s lesními bratry je tak jedním z hlavních 

témat proruského diskursu v tomto ohledu. Stálý zástupce při OBSE za RF Alexander 

Lukaševič odsoudil film zveřejněný NATO se slovy, že za války bylo mnoho partyzánů součástí 

jednotek SS.17 Jeden z článků to dokládá tvrzením, že se mnoho partyzánů schovávalo 

v lesích, aby uniklo trestu za své zločiny proti židům a běžným civilistům. Dokonce zmiňuje 

počet obětí – 30 tisíc – a připomíná podle estonského zákona mají tito muži statut bojovníků 

za svobodu.18 Další zpráva uvádí údajná data z archivu FSB potvrzující případy členů jednotek 

SS, kteří později vstoupili do partyzánského hnutí. Údajně byli tito lidé členy speciálních 

komand SS, která za války zabíjela civilisty v Pskovské oblasti, a po válce „používali 

teroristické metody boje“. Text rovněž neopomněl, že jsou tito muži v Estonsku považováni 

za bojovníky za svobodu.19 Historik Alexander Makušin20 kritizuje právě glorifikaci 

nacistických zločinců související se stavěním pomníků, což podle něj poukazuje na rozšířený 

pravicový extrémismus v zemi. Makušin v tom vidí i souvislost s meziválečným režimem 

v Estonsku, ve kterém již před příchodem nacistů úřady přemisťovaly židy do samostatných 

oblastí.21 

 
16 „NATO makes film about 'forest brothers',“ LSM.lv, 13. 7. 2017, staženo 8. 4. 2021, 

https://eng.lsm.lv/article/culture/history/nato-makes-docu-drama-about-national-partisans.a243148/  
17 „Rossija podnimet temu lesnych bratev po-NATOvski na Sovete OBSE,“ Baltnews Estonija, 19. 7. 2017, 

staženo 8. 4. 2017, https://baltnews.ee/mir/20170719/1016151611.html  
18 „S dnem roždenija, 'brat'! Kto oni – geroi nezavisimoj Estonii?“ Baltnews Estonija, 24. 2. 2019, staženo 8. 

4. 2021, https://baltnews.ee/tallinn_news/20190224/1017435645/kto-geroi-estonii.html  
19 „Vsja pravda o 'borcach za nezavisimosť': kak estonskie karateli stali 'lesnymi braťjami',“ Baltnews 

Estonija, 19. 6. 2020, staženo 8. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20200619/1018625116/Vsya-pravda-o-bortsakh-za-
nezavisimost-kak-estonskie-karateli-stali-lesnymi-bratyami.html  

20 Makušin působí v organizaci Ruské historicko-vojenské společenství, která glorifikuje sovětskou historii 
a sovětský odkaz v současném Rusku. Viz: https://rvio.histrf.ru/, staženo 8. 4. 2021 

21 „Pamjatnik 'lesnym braťjam' kak 'dvojka' po istorii: v Estonii opjať zabyli uroki prošlogo,“ Baltnews 
Estonija, 17. 8. 2020, staženo 8. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20200817/1018775447/Pamyatnik-lesnym-bratyam-kak-dvoyka-
po-istorii-v-Estonii-opyat-zybyli-uroki-proshlogo.html  

https://eng.lsm.lv/article/culture/history/nato-makes-docu-drama-about-national-partisans.a243148/
https://baltnews.ee/mir/20170719/1016151611.html
https://baltnews.ee/tallinn_news/20190224/1017435645/kto-geroi-estonii.html
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20200619/1018625116/Vsya-pravda-o-bortsakh-za-nezavisimost-kak-estonskie-karateli-stali-lesnymi-bratyami.html
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20200619/1018625116/Vsya-pravda-o-bortsakh-za-nezavisimost-kak-estonskie-karateli-stali-lesnymi-bratyami.html
https://rvio.histrf.ru/
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20200817/1018775447/Pamyatnik-lesnym-bratyam-kak-dvoyka-po-istorii-v-Estonii-opyat-zybyli-uroki-proshlogo.html
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20200817/1018775447/Pamyatnik-lesnym-bratyam-kak-dvoyka-po-istorii-v-Estonii-opyat-zybyli-uroki-proshlogo.html
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Kromě narativu glorifikace nacismu je Estonsko obviňováno z pokusů o přepisování 

sovětské historie, protože neodpovídá ruskému výkladu dějin. K připomínce tohoto výkladu 

využívá RF podobně jako v dalších zemích významné dny připomínající vítězství ve druhé 

světové válce. Vedle oslav 9. května jde také o dny, kdy došlo k osvobození jednotlivých 

měst. Při příležitosti těchto událostí však není důležité pouze připomínat hrdinství padlých 

sovětských vojáků, ale také upozornit právě na „pokusy o přepisování historie“. Jeden 

z článků např. zmiňuje, že i přes tyto pokusy lidé v Estonsku na své hrdiny nezapomínají, což 

dokazuje i množství květin u pomníku padlým vojákům na vojenském hřbitově v Tallinnu.22 

Silnou historickou paměť při příležitosti 75. výročí vítězství nad nacismem ocenila také 

europoslankyně Jana Toomová, a to i navzdory tomu, že 9. květen není v Estonsku státním 

svátkem. Podle ní si místní ruská komunita v Estonsku z památného dne udělala vlastní 

svátek.23 Ruský velvyslanec v Estonsku Alexander Petrov 22. září 2020, v den připomínky 

osvobození Tallinnu, ocenil, že se na akci dostavilo mnoho lidí včetně mladých, kteří 

„vstřebávají události z minulosti tak, jak doopravdy proběhly, a to navzdory pokusům 

přepisovat historii“.24 

V Estonsku navíc souvisí ruský historický narativ s událostmi z jara roku 2007, kdy došlo 

na základě rozhodnutí parlamentu k přesunu sochy sovětského vojáka z centra Tallinnu na 

vojenský hřbitov. Tuto událost doprovázely demonstrace, přičemž došlo i ke střetům s policií. 

Přesun sochy je ruskou stranou interpretovaný jako projev nesprávného historického 

výkladu představujícího oficiální pozici současných estonských autorit, které „neváhaly běžné 

občany s jiným názorem násilně rozehnat“.25 Přesunutí památníku má podle výkladu i další 

účel: vymazat historickou paměť místních Rusů, která je spojená s úspěchy Sovětského 

svazu. Z toho důvodu jsou „praví“ hrdinové a osvoboditelé nazýváni okupanty, zatímco za 

 
22 Nikolaj Filonov, „'V čem by ešče obviniť Rossiju?': rukovodstva stran Baltii igrajut v nacionalnuju 

zabavu,“ 12. 5. 2020, staženo 8. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russia_West/20200512/1018542775/V-chem-by-
esche-obvinit-Rossiyu-rukovodstva-stran-Baltii-igrayut-v-natsionalnuyu-zabavu.html 

23 „Evrodeputat ot Estonii: Deň Pobědy stal dlja našej strany istinno narodnym prazdnikom,“ Baltnews 
Estonija, 7. 5. 2020, staženo 8. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20200507/1018535697/Evrodeputat-ot-Estonii-Den-Pobedy-stal-
dlya-nashey-strany-istinno-narodnym-prazdnikom.html  

24 „Cvety - 'Bronzovomu soldatu': v Talline otmetili godovščinu osvobožděnija goroda – video,“ Baltnews 
Estonija, 23. 9. 2020, staženo 8. 4. 2021, https://baltnews.ee/video/20200923/1018890042/Tsvety--
Bronzovomu-soldatu-v-Talline-otmetili-godovschinu-osvobozhdeniya-ot-goroda--video.html  

25 „Dva vzgljada na odnu istoriju: čem zapomnilos 22 sentjabrja 1944 goda?“, Baltnews Estonija, 22. 9. 
2018, staženo 8. 4. 2021, https://baltnews.ee/tallinn_news/20180922/1016956997.html  

https://baltnews.ee/Russia_West/20200512/1018542775/V-chem-by-esche-obvinit-Rossiyu-rukovodstva-stran-Baltii-igrayut-v-natsionalnuyu-zabavu.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20200512/1018542775/V-chem-by-esche-obvinit-Rossiyu-rukovodstva-stran-Baltii-igrayut-v-natsionalnuyu-zabavu.html
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20200507/1018535697/Evrodeputat-ot-Estonii-Den-Pobedy-stal-dlya-nashey-strany-istinno-narodnym-prazdnikom.html
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20200507/1018535697/Evrodeputat-ot-Estonii-Den-Pobedy-stal-dlya-nashey-strany-istinno-narodnym-prazdnikom.html
https://baltnews.ee/video/20200923/1018890042/Tsvety--Bronzovomu-soldatu-v-Talline-otmetili-godovschinu-osvobozhdeniya-ot-goroda--video.html
https://baltnews.ee/video/20200923/1018890042/Tsvety--Bronzovomu-soldatu-v-Talline-otmetili-godovschinu-osvobozhdeniya-ot-goroda--video.html
https://baltnews.ee/tallinn_news/20180922/1016956997.html
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hrdiny jsou považováni kolaboranti s nacismem.  Na druhou stranu tento narativ opět 

oceňuje, že i přes veškeré úsilí estonských elit, které přesunuly sochu „z království živých do 

království mrtvých“, lidé nezapomněli, kdo jim ve skutečnosti vybojoval svobodu.26  

Snahy o přepisování historie v Estonsku jsou v ruských narativech interpretovány 

různými způsoby. Jeden z nich označuje estonský historický výklad za ideologicky 

motivovaný, totalitní a zamlčující skutečnou historickou pravdu.27 Cílem tohoto úsilí je skrze 

vyobrazení Sovětského svazu jako agresora popřít jeho zásluhy na porážce nacistického 

Německa.28 Politizaci historických výkladů kritizoval i článek, reagující na výše zmíněnou 

iniciativu tří pobaltských prezidentů. Podle autora je prohlášení projevem ideologie 

nacionalismu a rusofobie, která je založená na konfliktu a hledání nepřítele, tedy Ruska, jež 

se pobaltské státy za každou cenu snaží z čehokoliv obvinit, protože nejsou schopné připustit 

pozitivní roli SSSR v minulosti. Z tohoto důvodu používají termín okupace, což je staví do 

„pohodlné pozice oběti dvou totalit, přes kterou lze manipulovat veřejné mínění“.29  

Kromě kritiky se snaží ruská rétorika svá tvrzení o falzifikaci historie opřít jak o výroky 

významných politiků, tak o historické dokumenty a prameny. Účelem je diskreditovat 

Estonsko jako nevěrohodný stát. Jak už bylo zmíněno výše, ruský historický výklad podpořil 

kromě ruského prezidenta např. i německý ministr zahraničí Heiko Maas, což bylo 

v proruském diskursu často zmiňované. V jednom z takových případů ruská ambasáda 

v Estonsku reagovala slovy Maase na obvinění z využívání 9. května pro politické účely, která 

proti RF vzneslo estonské ministerstvo zahraničí. Diplomaté doufali, že slova předního 

 
26 „'Ty pomniš, Aleša?': nevudimymi nitjami svazany Bronzovyj soldat i russkie Estonii,“ Baltnews Estonija, 

26. 4. 2020, staženo 8. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russian_Estonia/20200426/1018501990/Ty-pomnish-
Alsha-nevidimymi-nityami-svyazany-Bronzovyy-soldat-i-russkie-Estonii.html  

27 Bella Strelkina „Prestuplenie zabvenija. Simvoly Pobedy v Pribaltike, kotorye nužno pomnit,“ Baltnews 
Estonija, 28. 4. 2020, staženo 8. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/Russia_West/20200428/1018511306/Prestuplenie-zabveniya-Simvoly-Pobedy-v-
Pribaltike-kotorye-nuzhno-pomnit.html  

28 Kto pěrvyj v šerenge perepisčikov? Kak strany Evropy i SŠA pytajutsja izmeniť smysl 9 maja,“ Baltnews 
Estonija, 8. 5. 2020, staženo 8. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russia_West/20200508/1018537848/Kto-pervyy-
v-sherenge-perepischikov-Kak-strany-Evropy-i-SShA-pytayutsya-izmenit-smysl-9-Maya.html 

29 Nikolaj Filonov, „'V čem by ešče obviniť Rossiju?': rukovodstva stran Baltii igrajut v nacionalnuju 
zabavu,“ Baltnews Estonija, 12. 5. 2020, staženo 8. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/Russia_West/20200512/1018542775/V-chem-by-esche-obvinit-Rossiyu-rukovodstva-
stran-Baltii-igrayut-v-natsionalnuyu-zabavu.html  

https://baltnews.ee/Russian_Estonia/20200426/1018501990/Ty-pomnish-Alsha-nevidimymi-nityami-svyazany-Bronzovyy-soldat-i-russkie-Estonii.html
https://baltnews.ee/Russian_Estonia/20200426/1018501990/Ty-pomnish-Alsha-nevidimymi-nityami-svyazany-Bronzovyy-soldat-i-russkie-Estonii.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20200428/1018511306/Prestuplenie-zabveniya-Simvoly-Pobedy-v-Pribaltike-kotorye-nuzhno-pomnit.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20200428/1018511306/Prestuplenie-zabveniya-Simvoly-Pobedy-v-Pribaltike-kotorye-nuzhno-pomnit.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20200508/1018537848/Kto-pervyy-v-sherenge-perepischikov-Kak-strany-Evropy-i-SShA-pytayutsya-izmenit-smysl-9-Maya.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20200508/1018537848/Kto-pervyy-v-sherenge-perepischikov-Kak-strany-Evropy-i-SShA-pytayutsya-izmenit-smysl-9-Maya.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20200512/1018542775/V-chem-by-esche-obvinit-Rossiyu-rukovodstva-stran-Baltii-igrayut-v-natsionalnuyu-zabavu.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20200512/1018542775/V-chem-by-esche-obvinit-Rossiyu-rukovodstva-stran-Baltii-igrayut-v-natsionalnuyu-zabavu.html
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politika významné západní země alespoň částečně ty, kteří interpretují historii po svém.30 Na 

stejná vyjádření reagoval i stálý vyslanec při OSN za RF Vasilij Nebenzja, který se kromě 

Maasových slov odvolával i na závěry norimberských procesů. Podle něj jsou tato nařčení jen 

dalším pokusem o poškození RF.31 V září 2020 navíc historik Alexander Djukov32 oznámil, že 

došlo k objevu archivních dokumentů, na jejichž základě se ruští historikové pokusí vyvrátit 

„zastaralý koncept o sovětské okupaci Pobaltí“.33 

Ruská strana se rovněž snaží sebe sama pasovat do pozice smířlivého státu, který ctí 

historickou pravdu a v jehož zájmu je se západními státy spolupracovat. Ke smířlivému tónu 

opakovaně vyzývala např. ruská ambasáda v Estonsku. V reakci na obvinění RF ze zneužívání 

svátku 9. května zmínila, že Estonsko nehodlá spolupracovat ani v tak těžké mezinárodní 

situaci, jako je celosvětová pandemie.34 Historik Jevgenij Tirofonov35 ke spolupráci Ruska 

s východní Evropou vyzval rovněž při příležitosti oslav 9. května, jejichž odkaz je jasným 

důkazem toho, že pokud se státy východní Evropy spojí, jsou schopny si poradit s jakýmkoliv 

nepřítelem.36  

4.2.2 Lotyšsko 

Podobně jako v případě Estonska existovali i v Lotyšsku bojovníci v řadách SS a partyzáni 

z hnutí lesních bratrů. Co se týče první skupiny vojáků, tak ke vstupu Lotyšů do jednotek SS 

 
30 „MID Rossii: v Estonii vnov sfalsificirovali fakty o pričinach Vtoroj mirovoj vojny,“ Baltnews Estonija, 13. 

5. 2020, 8. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russia_West/20200513/1018546637/MID-Rossii-v-Estonii-vnov-
sfalsifitsirovali-fakty-o-prichinakh-Vtoroy-mirovoy-voyny.html  

31 „'Konflikty byli priznany konfliktami'. Kak Estonija navjazyvaet svoju istoriju Vtoroj mirovoj,“ Baltnews 
Estonija, 11. 5. 2020, staženo 8. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20200511/1018541953/Konflikty-byli-priznany-konfliktami-Kak-
Estoniya-navyazyvaet-svoyu-istoriyu-Vtoroy-mirovoy.html  

32 Djukov je kontroverzním historikem zlehčujícím zločiny Sovětského svazu a prosazujícím sovětské 
historiografické výklady. V jednom z článků např. mluvil o deportacích z Pobaltí po válce jako o nutné věci, 
protože deportovaní lidé byli kolaboranti. Viz: https://scepsis.net/library/id_1897.html, staženo 8. 4. 2021 

33 „Novye istoričeskie dokumenty vynudjat Pribaltiku otkazaťsja ot mifa o „sovětskoj okkupacii,“ Baltnews 
Estonija, 28. 9. 2020, staženo 8. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russia_West/20200928/1018901823/Novye-
istoricheskie-dokumenty-vynudyat-Pribaltiku-otrechsya-ot-mifa-o-sovetskoy-okkupatsii.htm  

34 „MID Rossii: v Estonii vnov sfalsificirovali fakty o pričinach Vtoroj mirovoj vojny,“ Baltnews Estonija, 13. 
5. 2020, staženo 8. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russia_West/20200513/1018546637/MID-Rossii-v-Estonii-
vnov-sfalsifitsirovali-fakty-o-prichinakh-Vtoroy-mirovoy-voyny.html 

35 Trifonov je mj. přispěvatel na serveru Gazeta.ru. Viz: 
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/evgenii_trifonov.shtml, staženo 8. 4. 2021 

36 Ilja Kruglej, „Mogut, kogda chotjat. Počemu Pobeda – chorošij primer sotrudničestva Moskvy i Evropy,“ 
Baltnews Estonija 9. 5. 2020, staženo 8. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/Russia_West/20200509/1018533083/Pochemu-Velikaya-Pobeda--etalon-sotrudnichestva-
Moskvy-i-Vostochnoy-Evropy.html  

https://baltnews.ee/Russia_West/20200513/1018546637/MID-Rossii-v-Estonii-vnov-sfalsifitsirovali-fakty-o-prichinakh-Vtoroy-mirovoy-voyny.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20200513/1018546637/MID-Rossii-v-Estonii-vnov-sfalsifitsirovali-fakty-o-prichinakh-Vtoroy-mirovoy-voyny.html
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20200511/1018541953/Konflikty-byli-priznany-konfliktami-Kak-Estoniya-navyazyvaet-svoyu-istoriyu-Vtoroy-mirovoy.html
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20200511/1018541953/Konflikty-byli-priznany-konfliktami-Kak-Estoniya-navyazyvaet-svoyu-istoriyu-Vtoroy-mirovoy.html
https://scepsis.net/library/id_1897.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20200928/1018901823/Novye-istoricheskie-dokumenty-vynudyat-Pribaltiku-otrechsya-ot-mifa-o-sovetskoy-okkupatsii.htm
https://baltnews.ee/Russia_West/20200928/1018901823/Novye-istoricheskie-dokumenty-vynudyat-Pribaltiku-otrechsya-ot-mifa-o-sovetskoy-okkupatsii.htm
https://baltnews.ee/Russia_West/20200513/1018546637/MID-Rossii-v-Estonii-vnov-sfalsifitsirovali-fakty-o-prichinakh-Vtoroy-mirovoy-voyny.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20200513/1018546637/MID-Rossii-v-Estonii-vnov-sfalsifitsirovali-fakty-o-prichinakh-Vtoroy-mirovoy-voyny.html
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/evgenii_trifonov.shtml
https://baltnews.ee/Russia_West/20200509/1018533083/Pochemu-Velikaya-Pobeda--etalon-sotrudnichestva-Moskvy-i-Vostochnoy-Evropy.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20200509/1018533083/Pochemu-Velikaya-Pobeda--etalon-sotrudnichestva-Moskvy-i-Vostochnoy-Evropy.html
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na dobrovolné bázi docházelo pouze v letech 1941 a 1942, kdy se přihlásilo malé množství 

mužů.37 Větší počty odvedených Lotyšů a vznik samostatné lotyšské Waffen-SS legie byly 

výsledkem povinné mobilizace od roku 1943, kdy už byl přístup Lotyšů k nacistickému 

Německu negativní. Příslušníci legií navíc ani nesdíleli s nacisty jejich hodnoty a ideologii. 

Vstup do jednotek SS byl podmíněn racionálními důvody – pokud by se tito muži nepřidali, 

čekalo je buď vězení, nebo nucené práce. Pro většinu z nich šlo rovněž o volbu „menšího 

zla“, kdy jako prioritní viděli boj proti Sovětům.38 Podobně jako u Estonska tak sice statut 

dobrovolnické jednotky zůstal, ovšem realita byla zcela odlišná. Celkový podíl skutečných 

dobrovolníků v německých ozbrojených jednotkách, kteří se podle některých historiků 

účastnili i nacistických zločinů, činil asi 15 %.39 Jak bylo zmíněno výše, ani Lotyši 

nedobrovolně působící v jednotkách SS nebyli shledáni válečnými zločinci. Oficiální 

stanovisko lotyšské vlády k bývalým příslušníkům SS je spíše zdrženlivé – mají sice statut 

veteránů, ovšem návrh na uznání oficiálního památného dne (16.3.) na vojáky v řadách SS 

byl v roce 2013 zamítnutý. I přesto se v tento den každoročně vzpomínkové akce v Rize 

konají, ovšem ve vztahu k otázce historického odkazu legií je lotyšská společnost 

polarizovaná.40  

Hnutí lesních bratrů v Lotyšsku bojujících před válkou i po ní proti sovětské okupaci 

čítalo asi 13 tisíc mužů, přičemž ne všichni byli přímo bojovníci, což odpovídalo i rozdílným 

druhům strategie na základě složení jednotek. Podle historika Zigmārse Turčinskise byl jejich 

boj zaměřen výhradně proti sovětským jednotkám. Počet členů hnutí, kteří prokazatelně za 

války kolaborovali s nacismem, se pohybuje v řádu jednotek.41  

Ruská propaganda je však interpretuje v negativním smyslu, čímž se snaží Lotyšsko 

stavět do pozice země, kde dochází k oslavování nacismu. V jednom z článků izraelský 

historik Efraim Zuroff označil příslušníky legií za prokazatelné kolaboranty s nacistickými 

 
37 Jukka Rislakki, The Case for Latvia. Disinformation Campaigns Against a Small Nation (Amsterdam – 

New York: Rodopi, 2008), 
https://books.google.cz/books?id=yXANj6Y_7goC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&ca
d=0#v=onepage&q&f=false, 27.  

38 Edmunds Svencs, „The Latvian legion (1943–1945) and its role in Latvia´s history“, U.S. Army Command 
and General Staff College (2013): 1–137, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a589943.pdf, 114–115. 

39 Rislakki, The Case for Latvia, 28.  
40 Svencs, „The Latvian legion,“ 118.  
41 Māris Antonevičs, „Fake News: The Forest brothers Killed 80 % of the Jews in the Baltic States.“ 

OkupacijasMuzejs.lv, staženo 9. 4. 2021, http://okupacijasmuzejs.lv/en/history/independent-latvia/fake-news-
the-forest-brothers-killed-80-of-the-jews-in-the-baltic-states   

https://books.google.cz/books?id=yXANj6Y_7goC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=yXANj6Y_7goC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a589943.pdf
http://okupacijasmuzejs.lv/en/history/independent-latvia/fake-news-the-forest-brothers-killed-80-of-the-jews-in-the-baltic-states
http://okupacijasmuzejs.lv/en/history/independent-latvia/fake-news-the-forest-brothers-killed-80-of-the-jews-in-the-baltic-states
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zločinci.42 Podle jiného historika – Erika Žagarse se lotyšské legie SS za války účastnily násilí 

v okupovaných oblastech Běloruska a Ruska. Ten se odvolával na nejmenované historické 

dokumenty, podle kterých měly údajně lotyšské jednotky rozkazy „zabít co nejvíce Rusů, co 

bude možné“.43 Ruský historik Michail Mjagkov44 nejprve uvedl, že do lotyšských legií 

vstoupilo dobrovolně více než 100 tisíc mužů, poté nazval lesní bratry viníky za smrt mnoha 

civilistů, a to nejenom v poválečné době, ale i za války v jednotkách nacistů.45  

Glorifikace nacismu v Lotyšsku je v pojetí ruského narativu viditelná i na nejvyšších 

politických místech. Lotyšský ministr obrany Artis Pabriks při jedné ze vzpomínkových akcí 

v září 2019 označil příslušníky lotyšských legií za hrdost lotyšského lidu i celého státu.46 Tento 

krok kritizovalo i Centrum Simona Wiesenthala, konkrétně výše zmíněný historik Zuroff. 

Podle něj je nepřijatelné, aby se vrcholný politik evropské země pozitivně vyjadřoval o lidech, 

kteří se aktivně účastnili vražd židů v Rize.47 Pabriksova slova odsoudili i další historici, kteří 

se vyjádřili přímo v proruských médiích. Jeden z nich, Semjon Ekštut, se odvolával na 

porušení mezinárodního práva i závěrů z Norimberka.48 Jiný z článků nazval výroky ministra 

Pabrikse historickým zločinem a milníkem v glorifikaci lotyšských legií, který dokazuje právě 

vzestup neonacistických tendencí v zemi, ale také popírání vlastní historie.49  

 
42 „Bal dvojnych standartov: skolko stojat ubeždenija 'prorossijskich sil' Latvii,“ Baltnews Latvija, 24. 9. 

2019, staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20190924/1023395284/Bal-dvoynykh-
standartov-skolko-stoyat-ubezhdeniya-prorossiyskikh-sil-Latvii.html  

43 „Za nacizm otvetite. Kak Rossija ne stala terpeť reabilitaciju voennych prestupnikov v Latvii,“ Baltnews 
Latvija, 26. 9. 2019, staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/Russia_West/20190926/1023398941/Za-
natsizm-otvetite-Kak-Rossiya-ne-stala-terpet-geroizatsiyu-voennykh-prestupnikov-v-Latvii.html  

44 Také člen Ruského historicko-vojenského společenství, např. prohlásil za chybný rozpad Varšavské 
smlouva. Viz: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/gorbacov-podle-historika-udelal-pri-rozpadu-varsavske-
smlouvy-chybu/2015599?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu, staženo 9. 4. 2021 

45 „Istinnye geroi: kak sražalis soldaty Krasnoj armii za osvoboždenije Rigi,“ Baltnews Latvija, 15. 10. 2020, 
staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/mir_novosti/20201015/1024280750/Tsena-svobody.html  

46 „Wiesenthal Center condemns comments by Latvian Defense Minister,“ LSM.lv, 11. 10. 2019, staženo 9. 
4. 2021, https://eng.lsm.lv/article/culture/history/wiesenthal-center-condemns-comments-by-latvian-defense-
minister.a334811/  

47 „Wiesenthal Center Protests Glorification of Latvian SS Legion by Latvian Defense Minister,“ Simon 
Wiesenthal Center, 7. 10. 2019, staženo 9. 4. 2021, https://www.wiesenthal.com/about/news/wiesenthal-
center-protests-24.html   

48 „Za ramkami naučnogo polja. Začem ministr oborony Artis Pabriks falsificirujet istoriju,“ Baltnews 
Latvija, 6. 10. 2019, staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20191006/1023416729/Za-
ramkami-nauchnogo-polya-Zachem-ministr-oborony-Artis-Pabriks-falsifitsiruet-istoriyu.html  

49 Nikolaj Vasiljev, „Nacistiskie pobrjakuški ministra Pabriksa: legionery SS stali 'gordosťju' Latvii,“ Baltnews 
Latvija, 30. 9. 2019, staženo 9. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20190930/1023406094/Natsistskie-pobryakushki-ministra-Pabriksa-
legionery-SS-stali-gordostyu-Latvii.html  

https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20190924/1023395284/Bal-dvoynykh-standartov-skolko-stoyat-ubezhdeniya-prorossiyskikh-sil-Latvii.html
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20190924/1023395284/Bal-dvoynykh-standartov-skolko-stoyat-ubezhdeniya-prorossiyskikh-sil-Latvii.html
https://lv.baltnews.com/Russia_West/20190926/1023398941/Za-natsizm-otvetite-Kak-Rossiya-ne-stala-terpet-geroizatsiyu-voennykh-prestupnikov-v-Latvii.html
https://lv.baltnews.com/Russia_West/20190926/1023398941/Za-natsizm-otvetite-Kak-Rossiya-ne-stala-terpet-geroizatsiyu-voennykh-prestupnikov-v-Latvii.html
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/gorbacov-podle-historika-udelal-pri-rozpadu-varsavske-smlouvy-chybu/2015599?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/gorbacov-podle-historika-udelal-pri-rozpadu-varsavske-smlouvy-chybu/2015599?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://lv.baltnews.com/mir_novosti/20201015/1024280750/Tsena-svobody.html
https://eng.lsm.lv/article/culture/history/wiesenthal-center-condemns-comments-by-latvian-defense-minister.a334811/
https://eng.lsm.lv/article/culture/history/wiesenthal-center-condemns-comments-by-latvian-defense-minister.a334811/
https://www.wiesenthal.com/about/news/wiesenthal-center-protests-24.html
https://www.wiesenthal.com/about/news/wiesenthal-center-protests-24.html
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20191006/1023416729/Za-ramkami-nauchnogo-polya-Zachem-ministr-oborony-Artis-Pabriks-falsifitsiruet-istoriyu.html
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20191006/1023416729/Za-ramkami-nauchnogo-polya-Zachem-ministr-oborony-Artis-Pabriks-falsifitsiruet-istoriyu.html
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20190930/1023406094/Natsistskie-pobryakushki-ministra-Pabriksa-legionery-SS-stali-gordostyu-Latvii.html
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20190930/1023406094/Natsistskie-pobryakushki-ministra-Pabriksa-legionery-SS-stali-gordostyu-Latvii.html
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Pozitivní přístup Lotyšska k nacismu a jeho historii deklaruje ruský diskurs i na základě 

vzpomínkových akcí na počest legií, které se každoročně konají 16. 3. v Rize. Podle jednoho 

z článků popisujícího tuto akci v roce 2018 šlo o projev vzestupu neonacismu v lotyšské 

společnosti, který je v odkazu legií zakořeněný. Autor navíc uvedl, že jde jen o jednu z mnoha 

akcí neonacistů v zemi, ovšem o jiných lotyšská média tolik neinformují. Řečník tohoto 

setkání, protestantský kněz Guntis Kalme, vzpomínal i na lesní bratry, což podle autora 

dokazuje, že za války tito partyzáni kolaborovali.50 Stejný autor o rok později označil akci za 

setkání neonacistické sekty, která vede občanskou válku v Lotyšsku. Slova Kalmeho jsou 

popisována jako politicky zaujatá a rusofobní, protože označil Rusko za říši zla.51 Kromě 16. 

března je neonacismus v Lotyšsku zmiňovaný i u jiných vzpomínkových akcí. Historik Andrej 

Makušin v říjnu 2020 při příležitosti oslav osvobození Rigy zmínil, že současná „moderní 

proamerická politika pobaltských států“ má znaky „zuřivého nacionalismu, který považuje 

nacistické kolaboranty za národní hrdiny.“52 

Snahy vyobrazit Lotyšsko jako neonacistické jsou interpretovány i na přístupu k otázce 

holokaustu. Podle Michaila Černova považují lotyšští politici holokaust za „politicky 

nepříjemnou epizodu národní minulosti, která se jich přímo netýká“.53 Ruský velvyslanec 

v Lotyšsku Jevgenij Lukjanov připomněl, že sami politici nepovažují tábor v Salaspilsu za 

koncentrační, což nazval „nejvyšším morálním úpadkem“.54 Ruský historik Michail Mjagkov 

popsal tábor v Salaspilsu jako koncentrační, protože se v něm věznily děti. Ty sloužily buď 

jako zdroj krve pro zraněné vojáky Wehrmacthu, anebo se staly obětí medicínských 

experimentů. Celkový počet dětských obětí v tomto táboře se podle něj pohybuje okolo 7 

 
50 Alexander Malnač, „Pastor Guntis Kalme vydal voennuju tajnu legionerov v 'lesnych bratěv',“ Baltnews 

Latvija, 21. 3. 2018, staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/authors/20180321/1021805948.html  
51 Alexander Malnač, „Sekta svidětělej 16 marta propodevuet hraždanskuju vojnu v Latvii,“ Baltnews 

Latvija, 18. 3. 2019, staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/authors/20190318/1022836838/sekta-
svideteley-16-marta-propoveduet-grazhdanskuyu-voynu-v-latvii.html  

52 „O čem latvijcam napominaet Deň osvoboždenija Rigi,“ Baltnews Latvija, 13. 10. 2020, staženo 9. 4. 
2021, https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20201013/1024277734/O-chem-latviytsam-napominaet-den-
Osvobozhdeniya-Rigi.html  

53 Bella Strelkina, „Pribaltijskie politiki ne vosprinimajut Xolokost kak tragediju,“ Baltnews Latvija, 8. 1. 
2019, staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/authors/20190108/1022620096/Pribaltika-Holokost-zhertvy-
pamyat-eu-reverans.html  

54 „'Sotin massovych zachoronenij v Latvii – inscenirovka?' Posol Rosii o realnoj vojne,“ Sputnik Latvija 13. 
10. 2019, staženo 9. 4. 2021, https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20191013/12597337/Sotni-massovykh-
zakhoroneniy-v-Latvii---instsenirovka-Posol-Rossii-o-realnoy-voyne.html 

https://lv.baltnews.com/authors/20180321/1021805948.html
https://lv.baltnews.com/authors/20190318/1022836838/sekta-svideteley-16-marta-propoveduet-grazhdanskuyu-voynu-v-latvii.html
https://lv.baltnews.com/authors/20190318/1022836838/sekta-svideteley-16-marta-propoveduet-grazhdanskuyu-voynu-v-latvii.html
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20201013/1024277734/O-chem-latviytsam-napominaet-den-Osvobozhdeniya-Rigi.html
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20201013/1024277734/O-chem-latviytsam-napominaet-den-Osvobozhdeniya-Rigi.html
https://lv.baltnews.com/authors/20190108/1022620096/Pribaltika-Holokost-zhertvy-pamyat-eu-reverans.html
https://lv.baltnews.com/authors/20190108/1022620096/Pribaltika-Holokost-zhertvy-pamyat-eu-reverans.html
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20191013/12597337/Sotni-massovykh-zakhoroneniy-v-Latvii---instsenirovka-Posol-Rossii-o-realnoy-voyne.html
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20191013/12597337/Sotni-massovykh-zakhoroneniy-v-Latvii---instsenirovka-Posol-Rossii-o-realnoy-voyne.html
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tisíc.55 Podle tvrzení lotyšského historika Uldise Neiburgse byl tábor u města Salaspils 

pracovně-nápravným zařízením, přičemž sovětská a ruská historiografie záměrně spojují 

počet zemřelých v tomto komplexu se zajateckými tábory v okolí města, kde umírali sovětští 

vojáci. Neiburgs zároveň uvedl, že celkový počet dětských obětí přímo v salaspilském táboře 

se pohybuje mezi 250 a 650, přičemž příčinou smrti byl buď hlad, nebo nemoci.56  

Stejně jako v případě Estonska souvisí proruský diskurs i s pokusy o přepisování sovětské 

historie, zejména v otázce sovětské okupace. Ruské narativy se snaží toto pojetí 

argumentačně vyvrátit. Podle historika Viktora Guščina57 tento postoj odporuje historickým 

faktům, protože za sovětského režimu bylo Lotyšům umožněno se svobodně rozvíjet.58 Navíc 

– v souladu s výše zmíněným vyjádřením Putina – ke vstupu do SSSR došlo na základě 

tehdejších platných norem a souhlasu představitelů pobaltských států. Termín okupace 

rovněž nelze použít, protože mezi pobaltskými státy a SSSR nedošlo k válečnému konfliktu.59 

Lotyšsko tak podle proruského narativu záměrně falzifikuje a politizuje historii, což vede ke 

špatným vztahům s RF. Historik Alexander Djukov zmínil, že neobjektivní výklad historie 

v Lotyšsku souvisí s rozšířenou rusofobií v těchto zemích. To se projevuje na vztahu 

s Ruskem, kdy jej „nacionalisticky založené Lotyšsko“ označuje za agresora a brání tím rozvoji 

přátelských vztahů.60 Úkolem historiků je podle Djukova bránit iniciativám, které se snaží 

popřít podíl SSSR na osvobození Evropy od „hnědého moru“.61 Postoj Lotyšska směrem 

k Rusku viděl jako příčinu špatných vzájemných vztahů i ruský velvyslanec v zemi Lukjanov. 

 
55 „Istinnye geroi: kak sražalis soldaty Krasnoj armii za osvoboždenije Rigi,“ Baltnews Latvija, 15. 10. 2020, 

staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/mir_novosti/20201015/1024280750/Tsena-svobody.html  
56 Uldis Neiburgs, „Salaspils camp. History and Memory,“ OkupacijasMuzejs.lv, staženo 9. 4. 2021, 

http://okupacijasmuzejs.lv/en/history/nazi-occupation/salaspils-camp-history-and-memory  
57 Guščin je také prezidentem Ruské komunity v Lotyšsku. Viz: https://www.russkije.lv/en/lib/read/v-

gushchin.html?source=journalists, staženo 9. 4. 2021 
58 Andrej Solopenko, „Tolko v sotrudničestve s Rossiej latyšskoe nacelenie moglo razvivaťsja – istorik,“ 4. 

12. 2019, staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20191204/1023539245/Tolko-v-
sotrudnichestve-s-Rossiey-latyshskoe-naselenie-moglo-uspeshno-razvivatsya--istorik.html  

59 „Čem prazdnovanie osvobožděnija Rigi ot nacistov tak radražaet Nacblok,“ Baltnews Latvija, 1. 11. 2019, 
staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20191101/1023474915/Chem-prazdnovanie-
osvobozhdeniya-Rigi-ot-natsistov-tak-razdrazhaet-Natsblok.html  

60 „V Pribaltike lučše všech imejut dělať iz Rossii vraga – istorik,“ 21. 1. 2020, Baltnews Latvija, staženo 9. 
4. 2021, https://lv.baltnews.com/Russia_West/20200121/1023636233/V-Pribaltike-luchshe-vsekh-umeyut-
delat-iz-Rossii-vraga--istorik.html  

61 Ibid. 

https://lv.baltnews.com/mir_novosti/20201015/1024280750/Tsena-svobody.html
http://okupacijasmuzejs.lv/en/history/nazi-occupation/salaspils-camp-history-and-memory
https://www.russkije.lv/en/lib/read/v-gushchin.html?source=journalists
https://www.russkije.lv/en/lib/read/v-gushchin.html?source=journalists
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20191204/1023539245/Tolko-v-sotrudnichestve-s-Rossiey-latyshskoe-naselenie-moglo-uspeshno-razvivatsya--istorik.html
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20191204/1023539245/Tolko-v-sotrudnichestve-s-Rossiey-latyshskoe-naselenie-moglo-uspeshno-razvivatsya--istorik.html
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20191101/1023474915/Chem-prazdnovanie-osvobozhdeniya-Rigi-ot-natsistov-tak-razdrazhaet-Natsblok.html
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20191101/1023474915/Chem-prazdnovanie-osvobozhdeniya-Rigi-ot-natsistov-tak-razdrazhaet-Natsblok.html
https://lv.baltnews.com/Russia_West/20200121/1023636233/V-Pribaltike-luchshe-vsekh-umeyut-delat-iz-Rossii-vraga--istorik.html
https://lv.baltnews.com/Russia_West/20200121/1023636233/V-Pribaltike-luchshe-vsekh-umeyut-delat-iz-Rossii-vraga--istorik.html
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Ke zlepšení by podle něj měla napomoci právě změna postoje na straně Lotyšska, a to jak 

v historické, tak v politické rovině.62 

Příležitosti k použití diskreditujícího narativu jsou i v případě Lotyšska buď politické 

kroky v rámci interpretace historie, či významné dny společné historie. Europoslanec a člen 

UR Andrej Mamykin označil výše zmíněnou rezolucí EP za projev rusofobie, a zároveň se 

opřel i do svých krajanů, kteří umožnili její schválení. Konkrétně zmínil europoslance 

a bývalého starostu Rigy Nilse Ušakovse, jenž zradil své voliče, když přispěl ke „srovnávání 

zločinců, kteří postavili Osvětim, s hrdiny, kteří ji osvobodili.“63 Vladimir Linderman 

v rozhovoru pro Sputnik Latvija kritizoval západ za zamlčování historických faktů, např. 

pozitivní role SSSR ve španělské občanské válce, či zrady západních států v mnichovské 

dohodě. Rezoluci navíc popsal jako typický příklad lotyšské podřízenosti Západu a Ušakovse 

označil za cynika, který poplival důvěru voličů.64 

Na státní úrovni pak lotyšská vláda učinila vlastní kroky směrem k historickému odkazu. 

Už od roku 2019 se v lotyšském parlamentu projednávalo zpřísnění zákazu na užívání 

symbolů nacistického Německa a SSSR. Zákon byl ve finálním znění po několika změnách 

přijatý až v červnu 2020. Kromě základních symbolů – např. znaků a vlajek těchto států – byl 

zákaz rozšířen na veškeré symboly armádních a bezpečnostních složek obou totalit. Výjimku 

ze zákona měly události, kdy symboly tyto režimy neoslavují, neospravedlňují jejich 

kriminální činnost, nebo v případě použití pro vzdělávací, vědecké či umělecké potřeby.65 Již 

v průběhu legislativního procesu odsoudilo ruské ministerstvo zahraničí iniciativu jako 

výsměch památce sovětských vojáků.66 Jiný článek reagující už na schválení zákona ve svém 

 
62 „Čto nužno dlja normalnyx otnošenij s Rossiej? Objasnil posol RF v Latvii,“ Baltnews Latvija, staženo 9. 4. 

2021, https://lv.baltnews.com/Russia_West/20201014/1024280707/Chto-nuzhno-dlya-normalnykh-
otnosheniy-s-Rossiey-Obyasnil-posol-RF-v-Latvii.html  

63 „Bal dvojnych standartov: skolko stojat ubeždenija 'prorossijskich sil' Latvii,“ Baltnews Latvija, 24. 9. 
2019, staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20190924/1023395284/Bal-dvoynykh-
standartov-skolko-stoyat-ubezhdeniya-prorossiyskikh-sil-Latvii.html 

64 „'Eto konec negraždan v Latvii': Linderman o chitrostjach 'zaščitnikov' latyšskogo naroda,“ Sputnik 
Latvija, 29. 9. 2019, staženo 9. 4. 2021, https://lv.sputniknews.ru/video/20190929/12524973/Eto-konets-
negrazhdan-Latvii-Linderman-o-khitrostyakh-zaschitnikov-latyshskogo-naroda.html  

65 „Saeima adopts amendments on ban of totalitarian symbols,“ LSM.lv, 4. 6. 2020, staženo 9. 4. 2021, 
https://eng.lsm.lv/article/politics/politics/saeima-adopts-amendments-on-ban-of-totalitarian-
symbols.a362564/  

66 „Štirlica oštrafujut? Kak prochodit zapret na nacistskuju i sovětskuju simvoliku v Latvii,“ Baltnews 
Latvija, 6. 12. 2019, staženo 9. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20191206/1023551786/Shtirlitsa-oshtrafuyut-Kak-prokhodit-
zapret-na-natsistskuyu-i-sovetskuyu-simvoliku-v-Latvii.html  
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titulku uvedl, že se „[oni] snaží oddělit ruskou společnost v Lotyšsku od historické paměti“. 

Autorem článku byl Vladimir Linderman, který zmínil, že pokud není historická paměť 

ukotvená v materiálních objektech, vytratí se ze společnosti snadněji.67  

Co se týče příkladů oslav významných dní, tak přímo v den 75. výročí vítězství nad 

nacismem zveřejnil portál Baltnews video, které shrnulo průběh oslav ve všech zemích 

postsovětského prostoru. Konkrétně u Pobaltí se klip zmínil o tom, jak si místní dobře 

pamatují pravé osvoboditele, a to i přes pokusy politiků historii přepsat. Video uvádí 

i společné prohlášení ruských velvyslanců ve všech třech zemích, odsuzující glorifikaci 

nacismu.68 Podobně tomu bylo i během připomínek dne osvobození Rigy 13. října. 

V proruských médiích se vzpomínalo na hrdinství Rudé armády, která zachránila i unikátní 

městskou architekturu, což se snaží „pošpinit současní nacionalisté“.69 Ruský velvyslanec 

Lukjanov připomněl rovněž očištění města od „hnědého moru“, přičemž vyzval všechny, aby 

si tento odkaz nenechali vzít těmi, kdo tyto hrdiny nazývá okupanty.70 Více konfrontační tón 

pak zvolil místopředseda UR Miroslav Mitrofanov, který uvedl, že „je důležité připomenout 

těm idiotům, kteří proti tomuto výkladu protestují, že kdyby nebylo sovětských vojáků, nebylo 

by ani svobodného lotyšského státu, ani jazyka, ani šťastného života v míru po konci druhé 

světové války.“71 

4.2.3 Litva  

V historii Litvy lze najít některé rozdíly oproti předchozím dvěma případům. V Litvě např. 

neprobíhala povinná masová mobilizace do jednotek Wehrmachtu či SS. Vzhledem k tomu, 

že Němci měli s Litevci značné spory, přistoupili zde pouze ke zformování policejních 

 
67 Vladimir Linderman, „Russkoe soobščestvo Latvii chotjat lišiť istoričeskoj pamjati,“ Baltnews Latvija, 4. 

5. 2020, staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/authors/20200504/1023877173/Russkoe-soobschestvo-
Latvii-khotyat-lishit-istoricheskoy-pamyati.html   

68 „Obščaja Poběda: kak otmetili 9 maja v stranach bližnego zarubežja,“ Baltnews Latvija, 10. 5. 2020, 
staženo 9. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/video/20200510/1023891500/Obschaya-Pobeda-kak-otmetili-9-
maya-v-stranakh-blizhnego-zarubezhya.html  

69 „O čem latvijcam napominaet Deň osvoboždenija Rigi,“ Baltnews Latvija, 13. 10. 2020, staženo 9. 4. 
2021, https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20201013/1024277734/O-chem-latviytsam-napominaet-den-
Osvobozhdeniya-Rigi.html  

70 „Kak v osvoboždennoj Rige vstrečali sovetskich soldat,“ Sputnik Latvija, 13. 10. 2020, staženo 9. 4. 2021, 
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20201013/14503718/Kak-v-osvobozhdennoy-Rige-vstrechali-sovetskikh-
soldat.html  

71 „O čem latvijcam napominaet Deň osvoboždenija Rigi,“ Baltnews Latvija, 13. 10. 2020, staženo 9. 4. 
2021, https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20201013/1024277734/O-chem-latviytsam-napominaet-den-
Osvobozhdeniya-Rigi.html  
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jednotek. Okolo 75 tisíc Litevců pak bylo posláno na nucené práce do Německa.72 Navzdory 

sporům s Litevci lze však říct, že v Litvě bylo během německé okupace nejvíce lidí ochotných 

kolaborovat a účastnit se násilí proti židům. Místní takto jednali především v rámci 

domnělého přesvědčení, že židé kolaborovali se sovětskými okupanty. K tomu přispíval i fakt, 

že mnoho místních židů působilo v sovětských úřadech zřízených v Litvě, ale také nacistická 

propaganda, pojednávající o celosvětovém spiknutí židovského hnutí se Sovětským svazem.73 

Vražedná komanda Němců spolu s doplňkovými jednotkami složenými z Litevců vedly proti 

místním židům násilné pogromy od června 1941, přičemž do konce srpna zabili takřka 

všechny židovské obyvatele litevského venkova. Do listopadu 1941 se stala obětí masakrů 

také většina obyvatel židovských ghett na území Litvy. Zbylých asi 40 tisíc bylo poté umístěno 

do Vilniusu a Kaunasu, kde přežívali v těžkých podmínkách.74 

V souvislosti s kolaborací je důležité pro další analýzu zmínit osobu Adolfase 

Ramanauskase. Ten se účastnil protisovětského odboje už při první okupaci. Podle 

izraelského historika Efraima Zuroffa vedl po příchodu Němců skupinu mužů, která 

perzekuovala židy v Litvě. Neexistuje však žádný důkaz, že se on osobně účastnil nějaké 

vraždy. Podle tvrzení litevských úřadů nikdy nekolaboroval. Ramanauskas je jedním z nejvíce 

heroizovaných Litevců bojujících v hnutí lesních bratrů proti Sovětskému svazu.75 Právě 

litevští partyzáni byli v celém Pobaltí nejpočetnější, nejvíce organizovaní a také nejúspěšnější 

co se týče bojů proti Sovětům – zabili jich kolem 13 tisíc.76 I proto se zejména v Litvě sovětští 

agenti snažili partyzánské hnutí infiltrovat. Existují záznamy o tom, jak Sověti v partyzánských 

uniformách ničili domy a vesnice, čímž se snažili zdiskreditovat partyzány v očích veřejnosti, 

u níž měli širokou podporu.77 

 
72 Rislakki, The Case for Latvia, 27–28. 
73 „Holocaust in Lithuania,“ Facing History and Ourselves, staženo 10. 4. 2021, 

https://www.facinghistory.org/resource-library/resistance-during-holocaust/holocaust-lithuania  
74 „Lithuania,“ United States Holocaust Memorial Museum, staženo 10. 4. 2021, 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/lithuania  
75 Paul Kirby, „Lithuania monument for 'Nazi collaborator' prompts diplomatic row,“ BBC News, 8. 5. 2019, 

staženo 10. 4. 2021, https://www.bbc.com/news/world-europe-48186346  
76 Edward G. Lengel, „Lithuania vs. U.S.S.R.: A Secret Hot Fight in the Cold War,“ HistoryNet.com, staženo 

10. 4. 2021, https://www.historynet.com/lithuania-vs-u-s-s-r-a-secret-hot-fight-in-the-cold-war.htm  
77 Tomas Janckus, „Lithuanian freedom fighters in Russian propaganda: why does the Kremlin care?“ 

Delfi.lt, 25. 10. 2018, staženo 10. 4. 2021, https://www.delfi.lt/en/politics/lithuanian-freedom-fighters-in-
russian-propaganda-why-does-the-kremlin-care.d?id=79412987  

https://www.facinghistory.org/resource-library/resistance-during-holocaust/holocaust-lithuania
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/lithuania
https://www.bbc.com/news/world-europe-48186346
https://www.historynet.com/lithuania-vs-u-s-s-r-a-secret-hot-fight-in-the-cold-war.htm
https://www.delfi.lt/en/politics/lithuanian-freedom-fighters-in-russian-propaganda-why-does-the-kremlin-care.d?id=79412987
https://www.delfi.lt/en/politics/lithuanian-freedom-fighters-in-russian-propaganda-why-does-the-kremlin-care.d?id=79412987


 

91 
 

V pokusech o diskreditaci partyzánských jednotek tak ruský narativ následuje svého 

sovětského předchůdce. Adolfas Ramanauskas je v proruských médiích běžně vyobrazován 

jako jeden z lídrů partyzánského hnutí, jenž však kolaboroval s nacismem a je zodpovědný za 

smrt mnoha civilistů, a to jak za války, tak i po ní.78 Velkou kritiku v proruském diskursu 

vyvolal výše zmíněný film NATO o lesních bratrech. Ruské ministerstvo zahraničí jej nazvalo 

historickou zvráceností popírající výsledky norimberského tribunálu,79 náměstek premiéra RF 

Dmitrij Rogozin zase za „dědictví Hitlerových nedostatků“.80 Vyjádření politiků podpořili 

i ruští historikové. Alexander Djukov přirovnal brutalitu lesních bratrů k Islámskému státu, 

protože za 8 let své činnosti zabili 25 tisíc lidí, z toho 90 % byli civilisté.81 Jiný historik, Michail 

Mjagkov navíc uvedl, že jsou zodpovědní za 80 % mrtvých židů na litevském území.82 Narativ 

o jejich krutosti a kolaboraci převzal i litevský Baltnews, který citoval výpověď jednoho 

z válčených veteránů, jenž mluvil o představách lesních bratrů o „nové Evropě bez židů“ či 

o jejich účasti na pogromech.83 Nutno podotknout, že konkrétně tyto narativy byly vyvráceny 

platformou EUvsDisinfo84 či několika historiky.85 

Důležité je zmínit i diskurs, který pojednává o údajných negativních dopadech heroizace 

lesních bratrů na společnost. Podle výpovědi bývalého ředitele litevské komise pro veterány 

Anfijana Antonova je heroizace Ramanauskase a dalších kontroverzních postav je jedním 

z hlavních faktorů polarizujících litevskou společnost.86 Jeden z článků odsuzuje pokrytectví 

 
78 „'Pljunul v istoriju nacii'. Kak v Litve slučilsja novyj skandal iz-za 'lesnych bratěv',“ Baltnews Litva, 21. 1. 

2019, staženo 10. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20190121/1018779589/Lithuania-lesnie-bratiya-
mnenie-pisatel-nedovolstvo.html   

79 „Zacharova: NATO pasprostranjaet istoričeskoe izraščenie,“ Sputnik Litva, 13. 7. 2017, staženo 10. 4. 
2021, https://lt.sputniknews.ru/russia/20170713/3430729/zaharova-raskritikovala-rolik-nato-pro-lesnyh-
bratev.html  

80 „Rogozin: v NATO okončatělno obnagleli,“ Sputnik Litva, 13. 7. 2017, staženo 10. 4. 2021, 
https://lt.sputniknews.ru/russia/20170713/3433773/rogozin-v-nato-okonchatelno-obnagleli.html  

81 „Ekspert: litovskie lesnye braťja – analog sovremennogo IGILa,“ Sputnik Litva, 13. 7. 2017, staženo 10. 4. 
2021, https://lt.sputniknews.ru/radio/20170713/3435078/ehkspert-o-litovskih-lesnyh-bratyah.html  

82 „Ekspert: 'lesnye braťja' ubili 80 % evreev v stranach Baltii,“ Sputnik Litva, 13. 7. 2017, staženo 10. 4. 
2021, https://lt.sputniknews.ru/analytics/20170713/3438941/ehkspert-mihail-myagkov-o-lesnyh-bratyah.html  

83 „Veteran vojny o 'lesnych braťjach': litovskij narod vtranuli v meždousobicu,“ Baltnews Litva, 18. 7. 
2017, staženo 10. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20170718/1017370556.html  

84 „Disinfo: Forest brothers were Nazi collaborators, criminals and terrorists,“ EUvsDisinfo.eu, 14. 1. 2019, 
staženo 10. 4. 2021, https://euvsdisinfo.eu/report/forest-brothers-were-nazi-collaborators-criminals-and-
terrorists/  

85 Māris Antonevičs, „Fake News: The Forest brothers Killed 80 % of the Jews in the Baltic States.“ 
OkupacijasMuzejs.lv, staženo 10. 4. 2021, http://okupacijasmuzejs.lv/en/history/independent-latvia/fake-
news-the-forest-brothers-killed-80-of-the-jews-in-the-baltic-states   

86 „Snimali kožu so spiny, živych v kolodca brosali – svidetel prestuplenij 'lesnych bratěv' v Litve,“ Baltnews 
Litva, 26. 7. 2018, staženo 10. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180726/1018247385.html  
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litevské společnosti, kdy jsou v Litvě tito muži vzpomínáni jako hrdinové kvůli jejich 

protisovětské povaze a zároveň se nemluví o jejich násilí na civilistech včetně žen, dětí 

a starých lidí.87 Naopak v litevské společnosti jsou perzekuováni ti, kteří se snaží kriticky 

zhodnotit odkaz těchto mužů v litevské minulosti. Stávají se terčem neonacismu 

a antisemitismu, přičemž tento „hnědý kult“ je v Litvě čím dál běžnější.88 Příkladem takových 

jednání bylo např. odvolání Vjačeslava Titova z funkce radního z Klajpedy poté, co odmítl 

uctít památku Ramanauskase, nebo celospolečenský nátlak na odebrání státního 

vyznamenání Mariusi Ivaškevičiusovi, který ve své knize kriticky hodnotil odkaz lesních 

bratrů.89 

Zakrývání historických faktů aplikuje ruský narativ i na jiná témata. Jeden z článků např. 

jmenuje několik litevských poslanců, kteří na jedné straně připomínali zločiny komunismu 

a Sovětů, ale na straně druhé nepřiznali fakt, že Rudá armáda osvobodila Evropu od nacismu, 

protože mnoho běžných občanů Litvy s ním z vlastní vůle kolaborovalo.90 V podobném duchu 

mluví o nebezpečí přepisování historie i odvolaný radní Klajpedy Titov, který zmínil 

předpoklad z opakování minulosti s rostoucí idealizací nacistických zločinů, např. zabíjení na 

základě národnosti. Podle Titova je proto nutné připomínat fakt, že nacistické Německo je 

jediným viníkem války, na což se v pobaltských státech propagací alternativních výkladů 

zapomíná.91 Opomínání role SSSR v širším kontextu zmiňuje i politolog Alexander Nosovič,92 

který vidí politickou zaujatost v interpretaci událostí na konci druhé světové války. Nosovič ji 

popisuje na příkladu terminologie v postupu vojsk protihitlerovské koalice směrem k Berlínu 

 
87 „Fakelnoe šestvie i 'lesnye braťja'. Kak Litva otmetila Deň nezavisimosti,“ Baltnews Litva, 18. 2. 2019, 
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lithuania-den-nezavisimosti.html  
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https://baltnews.lt/vilnius_news/20190121/1018779589/Lithuania-lesnie-bratiya-mnenie-pisatel-nedovolstvo.html
https://baltnews.lt/Russia_West/20200510/1019931313/Den-Pobedy-v-Litve--prazdnik-vezhlivykh-i-dushevnykh-lyudey.html
https://baltnews.lt/Russia_West/20200510/1019931313/Den-Pobedy-v-Litve--prazdnik-vezhlivykh-i-dushevnykh-lyudey.html
https://baltnews.lt/Russia_West/20200616/1020003226/Put-v-nikuda-Pribaltika-i-Polsha-skatyvayutsya-v-yamu-oshibok-istorii.html
https://baltnews.lt/Russia_West/20200616/1020003226/Put-v-nikuda-Pribaltika-i-Polsha-skatyvayutsya-v-yamu-oshibok-istorii.html
https://medium.com/@DFRLab/balticbrief-propaganda-threatens-russian-engagement-militarily-83889554b6b5
https://medium.com/@DFRLab/balticbrief-propaganda-threatens-russian-engagement-militarily-83889554b6b5
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– zatímco americké jednotky v Evropě osvobozovaly, Rudá armáda okupovala. Stejnou logiku 

použil i při zmínce o Marshallově plánu v kontrastu k poválečným sovětským dodávkám do 

střední a východní Evropy.93  

Stejně jako v případě předchozích dvou států je otázka historie v proruských médiích 

skloňována i v souvislosti se sovětskou historií v Litvě. I zde se proruský diskurs snaží uvést na 

pravou míru nesprávnou litevskou interpretaci společných dějinných událostí. Politolog 

Alexej Podberezkin94 např. reagoval na termín sovětská okupace výše zmíněnými argumenty 

o dobrovolném vstupu pobaltských zemí do SSSR. Kromě toho je podle něj nemožné nazývat 

poválečnou situaci v Litvě sovětskou okupací, protože země byla od nacistů osvobozena 

Litevci ve službách Rudé armády, tedy jejich vlastními obyvateli.95 Historik Dmitrij Suržik96 

dodal, že pojem okupace lze použít pouze v případě, když je místní populace ochuzena 

o občanská práva. To podle něj platilo v případě nacistické nadvlády, ovšem v SSSR měli 

Litevci svá práva včetně aktivního volebního a sovětské úřady navíc investovaly do obnovy 

infrastruktury a také do industrializace.97 Tvrzením o okupaci podle Grigorije Lukjanceva, 

představitele ruského ministerstva zahraničí, neodpovídají ani archivní dokumenty, podle 

nichž neměli žádní ze sovětských představitelů rozkazy ke vstupu na území pobaltských států 

před rokem 1940.98 Odmítavý přístup Litvy k historickým faktům navíc kazí vzájemné vztahy 

s RF. Baltnews v tomto ohledu zmiňuje vyjádření současného prezidenta Litvy Gitanase 

Nausedy, který vyzval evropské instituce k aktivnější odpovědi na ruské pokusy zkreslovat 

 
93 „Pervaja 'sleznica'. Počemu dlja Pribaltiki Vtoraja mirovaja prodolžaetsja do sich por,“ Baltnews Litva, 

10. 5. 2020, staženo 10. 4. 2021, 
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200510/1019928340/Pervaya-sleznitsa-Pochemu-
dlya-Pribaltiki-Vtoraya-mirovaya-prodolzhaetsya-do-sikh-por.html  

94 Podberezkin působí na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě, což je prestižní diplomatická 
škola, jejíž absolventi velmi často nastupují na ruské ministerstvo zahraničí, do vojenské rozvědky, či tajných 
služeb. Viz: https://hlidacipes.org/absolventu-moskevske-skoly-mgimo-mezi-ceskymi-velvyslanci-pribylo-
polsko-se-jich-zbavilo/, staženo 10. 4. 2021  

95 „'Soznatelnyj obman graždan'. Kak Pribaltika postavila na sebe esesovskij eksperiment,“ Baltnews Litva, 
8. 5. 2020, staženo 10. 4. 2021, 
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200508/1019926837/Soznatelnyy-obman-grazhdan-
Kak-Pribaltika-postavila-na-sebe-esesovskiy-eksperiment.html  

96 Suržik působí v Ruské akademii věd a zabývá se mj. dějinami VVV, konkrétně ideologií, propagandou a 
kolaborací v rámci partyzánských hnutí. Viz: https://igh.ru/employees/223?locale=ru, staženo 10. 4. 2021  

97 „Vilnjus osvobožděn! Pribaltika ošibaetsja v tezise 'okkupacija',“ Baltnews Litva, 13. 7. 2020, staženo 10. 
4. 2021, https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20200713/1020054780/Vilnyus-osvobozhden-Pribaltika-
oshibaetsya-v-tezise-okkupatsiya.html  

98 „'Popytki iskaženija'. V Rossii oprovergli tezis ob okkupacii Pribaltiki,“ Baltnews Litva, 29. 9. 2020, 
staženo 10. 4. 2021, https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20200929/1020231142/Popytki-iskazheniya-V-
Rossii-oprovergli-tezis-ob-okkupatsii-Pribaltiki.html  

https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200510/1019928340/Pervaya-sleznitsa-Pochemu-dlya-Pribaltiki-Vtoraya-mirovaya-prodolzhaetsya-do-sikh-por.html
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200510/1019928340/Pervaya-sleznitsa-Pochemu-dlya-Pribaltiki-Vtoraya-mirovaya-prodolzhaetsya-do-sikh-por.html
https://hlidacipes.org/absolventu-moskevske-skoly-mgimo-mezi-ceskymi-velvyslanci-pribylo-polsko-se-jich-zbavilo/
https://hlidacipes.org/absolventu-moskevske-skoly-mgimo-mezi-ceskymi-velvyslanci-pribylo-polsko-se-jich-zbavilo/
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200508/1019926837/Soznatelnyy-obman-grazhdan-Kak-Pribaltika-postavila-na-sebe-esesovskiy-eksperiment.html
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200508/1019926837/Soznatelnyy-obman-grazhdan-Kak-Pribaltika-postavila-na-sebe-esesovskiy-eksperiment.html
https://igh.ru/employees/223?locale=ru
https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20200713/1020054780/Vilnyus-osvobozhden-Pribaltika-oshibaetsya-v-tezise-okkupatsiya.html
https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20200713/1020054780/Vilnyus-osvobozhden-Pribaltika-oshibaetsya-v-tezise-okkupatsiya.html
https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20200929/1020231142/Popytki-iskazheniya-V-Rossii-oprovergli-tezis-ob-okkupatsii-Pribaltiki.html
https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20200929/1020231142/Popytki-iskazheniya-V-Rossii-oprovergli-tezis-ob-okkupatsii-Pribaltiki.html
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historii. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová jeho slova označila za 

projev „destruktivní fóbie“ a vyzvala jej, aby se spíše snažil zlepšit bilaterální vztahy s RF, 

které byly ve „slepé uličce“.99 

Negativní až nepřátelský přístup Litvy k RF interpretuje ruský diskurs i na stavu 

historických památníků osvobození či padlým vojákům. Ruský velvyslanec v Litvě Alexander 

Udalcov popsal jejich stav jako velice neuspokojivý, přičemž z nastalé situace obvinil právě 

litevské úřady, které záměrně blokovaly vzájemná jednání týkající se péče jak o památníky, 

tak o hroby padlých vojáků. Litevská strana podle něj z politických důvodů přerušila od roku 

2013 veškerá jednání na toto téma, což Udalcov označil za chybu, protože by mohla přinést 

potřebnou změnu upadajících monumentů.100 Ke kritice se přidal i ruský konzulát v Klajpedě, 

který upozornil na dezolátní stav památníků jak padlým vojákům při osvobození, tak obětem 

holocaustu. Podle vyjádření konzulátu místní úřady nereagovaly na stížnosti místních, a byly 

tak přímo zodpovědné za současný stav „posvátného místa, na které desetitisíce obyvatel 

města chodí vzpomínat na padlé vojáky Rudé armády“.101 Pobouření nad stavem památníků 

vyjádřil také např. fotograf a novinář Arkadij Babachin, který postupný úpadek 

vzpomínkových míst dokumentoval. Sám řekl, že se Litevci o stav pomníků nezajímají, 

a pokud se situace nezlepší, tak za několik let nebudou moct lidé kam přijít vzpomínat.102 

Kritiku historické paměti v Litvě zmiňuje proruský narativ i během významných dní 

společné historie, především tedy Dne vítězství. Stejně jako v případě Estonska a Lotyšska 

nabízí každoročně proruská média v Litvě jak články připomínajících průběh osvobození 

 
99 „'Amoralnaja popytka'. Kak besprosvetnyj tupik stal simvolom otnošenij Rossii i Litvy,“ Baltnews Litva, 

24. 7. 2020, staženo 10. 4. 2021, 
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200724/1020082198/Amoralnaya-popytka-Kak-
besprosvetnyy-tupik-stal-simvolom-otnosheniy-Rossii-i-Litvy.html  

100 „Litva upovaet, čto sovetskie pamjatniki sami razrušatsja – posol,“ Baltnews Litva, 28. 5. 2020, staženo 
10. 4. 2021, https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200528/1019967602/Litva-upovaet-chto-
sovetskie-pamyatniki-sami-razrushatsya--posol.html  

101 „'Šag razdora'. Rossijskie diplomaty vozmutilic litovskoj publikaciej,“ Baltnews Litva, 29. 6. 2020, 
staženo 10. 4. 2021, https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20200629/1020028667/Shag-razdora-Rossiyskie-
diplomaty-vozmutilis-litovskoy-publikatsiey.html  

102 Lejna Akbaševa, „Russkim Litvy važno, čtoby voinskie memorialy byli v polnom porjadke,“ Baltnews 
Litva, 13. 10. 2020, staženo 10. 4. 2021, 
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20201013/1020232511/Ne-vse-sovetskie-voinskie-
memorialy-litvy-v-polnom-poryadke.html  

https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200724/1020082198/Amoralnaya-popytka-Kak-besprosvetnyy-tupik-stal-simvolom-otnosheniy-Rossii-i-Litvy.html
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200724/1020082198/Amoralnaya-popytka-Kak-besprosvetnyy-tupik-stal-simvolom-otnosheniy-Rossii-i-Litvy.html
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200528/1019967602/Litva-upovaet-chto-sovetskie-pamyatniki-sami-razrushatsya--posol.html
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200528/1019967602/Litva-upovaet-chto-sovetskie-pamyatniki-sami-razrushatsya--posol.html
https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20200629/1020028667/Shag-razdora-Rossiyskie-diplomaty-vozmutilis-litovskoy-publikatsiey.html
https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20200629/1020028667/Shag-razdora-Rossiyskie-diplomaty-vozmutilis-litovskoy-publikatsiey.html
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20201013/1020232511/Ne-vse-sovetskie-voinskie-memorialy-litvy-v-polnom-poryadke.html
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20201013/1020232511/Ne-vse-sovetskie-voinskie-memorialy-litvy-v-polnom-poryadke.html
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jednotlivých zemí či osudy hrdinů, kteří se jich zúčastnili,103 tak zprávy o průběhu 

vzpomínkových ceremonií z jednotlivých let, v nichž se kritika daného státu už projevuje. 

Článek pojednávající o oslavách Dne vítězství z roku 2020 obsahoval titulek „svátek slušných 

a upřímných lidí“, čímž ocenil desítky tisíc lidí, kteří i v pandemické situaci přišli 

zavzpomínat.104 Jeho autor rovněž uvítal, že si současný prezident Nauseda odpustil 

„obscénní výroky“ na adresu RF. Na druhé straně se však kriticky vyjádřil o bývalých 

prezidentech, kteří právě v minulosti při příležitosti tohoto svátku takto nemlčeli. Konkrétně 

jmenoval dva z nich – předchůdkyni současné hlavy státu Daliu Grybauskaite nazval bývalou 

členkou KSSS a Valdase Adamkuse označil za agenta amerických tajných služeb. Autor 

zároveň kritizoval současné politiky heroizující nacismus či používající termín sovětská 

okupace.105 Zneužití památného dne nepravdivými výroky v památný den odsoudil i Grigorij 

Lukjancev, představitel ruského ministerstva zahraničí, který zároveň kritizoval politické 

účely těchto praktik.106 

Na základě analýzy jednotlivých narativů tak lze shrnout charakteristické prvky ruských 

informačních kampaní zaměřených na historická témata. V tomto ohledu jde opět především 

o diskreditaci a znevěrohodnění pobaltských politiků a institucí. Na jedné straně jsou 

vyobrazováni jako neonacisté a oslavovatelé nacistických zločinců v souvislosti s historickým 

odkazem lesních bratrů či jednotek SS. Proruský narativ navíc velmi často uvádí nepodložená 

a zveličená data o kolaboraci či o konkrétních počtech obětí, které tito bojovníci zabili. Na 

druhé straně jde zejména o diskreditaci v rámci falzifikace historie. Historický výklad 

v pobaltských zemích je popisován jako lživý, neodpovídající historickým faktům 

a souvislostem a jako zpolitizovaný. Stejně jako v prvním případě jsou tyto argumenty 

v mnoha případech podložené buď vyjádřením některých politiků, podporujících ruský 

historický výklad, nebo nepřesnou a zavádějící interpretací dějinných událostí či dokumentů. 

Politizace historie se podle narativu projevuje i ve výkladu společné sovětské historie, která 

 
103 „Osvoboždenie Pribaltiki ot nacistov,“ Baltnews Litva, 9. 5. 2020, staženo 10. 4. 2021, 

https://baltnews.lt/specproekty_baltnewslt/20200509/1020101407/Oni-osvobozhdali-Pribaltiku-ot-
natsizma.html  

104 Igor Černikov, „Deň Pobědy v Litve – prazdnik vežlivych i duševnych ljuděj,“ Baltnews Litva, 10. 5. 2020, 
staženo 10. 4. 2021, https://baltnews.lt/Russia_West/20200510/1019931313/Den-Pobedy-v-Litve--prazdnik-
vezhlivykh-i-dushevnykh-lyudey.html  

105 Ibid. 
106 „'Popytki iskaženija'. V Rossii oprovergli tezis ob okkupacii Pribaltiki.“ Baltnews Litva, 29. 9. 2020, 

staženo 10. 4. 2021, https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20200929/1020231142/Popytki-iskazheniya-V-
Rossii-oprovergli-tezis-ob-okkupatsii-Pribaltiki.html 

https://baltnews.lt/specproekty_baltnewslt/20200509/1020101407/Oni-osvobozhdali-Pribaltiku-ot-natsizma.html
https://baltnews.lt/specproekty_baltnewslt/20200509/1020101407/Oni-osvobozhdali-Pribaltiku-ot-natsizma.html
https://baltnews.lt/Russia_West/20200510/1019931313/Den-Pobedy-v-Litve--prazdnik-vezhlivykh-i-dushevnykh-lyudey.html
https://baltnews.lt/Russia_West/20200510/1019931313/Den-Pobedy-v-Litve--prazdnik-vezhlivykh-i-dushevnykh-lyudey.html
https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20200929/1020231142/Popytki-iskazheniya-V-Rossii-oprovergli-tezis-ob-okkupatsii-Pribaltiki.html
https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20200929/1020231142/Popytki-iskazheniya-V-Rossii-oprovergli-tezis-ob-okkupatsii-Pribaltiki.html
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tak má za účel znehodnotit roli SSSR v historii, a tím pádem je dalším projevem rusofobie 

namířené proti současnému režimu. Tento narativ je zmiňován především při oslavách 

sovětského vítězství nad nacismem, kdy jsou na jedné straně pozitivně vyobrazováni lidé 

připomínající si tyto dny, a na straně druhé silně kritizováni místní, kteří historii přepisují. Na 

základě specifik jednotlivých států lze vypozorovat i některé rozdíly. V Lotyšsku je např. 

narativ o glorifikaci nacismu agresivnější a více konfrontační kvůli každoročním 

vzpomínkovým akcím na památku legií, či kvůli výkladu o koncentračním táboře Salaspils, 

který se nacházel na jeho území. V Litvě je pak nejsilnější a nejvíce zveličovaný nepravdivý 

výklad o lesních bratrech jakožto vrazích v řadách SS, protože zde bylo partyzánské hnutí 

nejsilnější.
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4.3 Události a témata týkající se zahraničně-politických a bezpečnostních faktorů 

Třetí analyzovaná skupina narativů souvisí s tematikou zahraniční, a zejména 

bezpečnostní politiky pobaltských států, tedy konkrétně s jejich členstvím v NATO. Podobně 

jako u předešlé podkapitoly historických narativů lze i zde vypozorovat výrazné podobnosti 

v použité rétorice u všech tří pobaltských států. Kontext a význam jednotlivých článků je 

možné rozdělit do dvou větších skupin.  

V případě první kategorie výkladů je kritizováno NATO jako celek, kdy je popisováno jako 

agresivní vojensko-politické uskupení eskalující napětí proti RF. To je potvrzené i tím, že 

NATO označuje RF za agresora a hlavního nepřítele, přičemž tato tvrzení jsou záminkou 

k eskalaci napětí a zvýšené vojenské aktivitě. I přesto že se sama aliance identifikuje jako 

obranná, ve skutečnosti je jejím účelem stupňovat nátlak u ruských hranic v podobě 

početných jednotek, vojenských manévrů a cvičení. Proruský výklad navíc poukazuje na 

nejednotu uvnitř aliance, tedy na spory mezi jednotlivými členskými státy, čímž rovněž 

usiluje o diskreditaci celého uskupení.  

Druhá kategorie narativů aplikuje kontext NATO přímo na pobaltské země. Ty jsou 

vyobrazované jako loajální spojenci USA a celé aliance, kteří ji podporují v protiruské 

agresivitě. Političtí představitelé proti RF aktivně vystupují, a snaží se ji bezdůvodně označit 

za hrozbu pro jejich bezpečnost, což vede jak k rostoucím výdajům na obranu, tak ke zvýšené 

přítomnosti jednotek aliance na území jednotlivých států. Podle výkladu tyto aktivity 

poškozují pobaltské země hned z několika důvodů, zejména ekonomických a bezpečnostních. 

Tímto způsobem se tak proruský narativ podnítit nedůvěru nejenom v NATO, ale také místní 

politické instituce. 

Stejně jako v případě předchozích podkapitol zvolila práce pro ilustraci těchto výkladů 

analýzu konkrétních událostí týkajících se NATO. Na jedné straně se jedná o setkání členů 

aliance na summitech, konkrétně dvou aktuálních – v roce 2018 v Bruselu a v roce 2019 

v Londýně. Bruselskému summitu předcházela kritika evropských členů aliance ze strany 

tehdejšího prezidenta USA Donalda Trumpa. Týkala se zejména menšího podílu těchto zemí 

na společném rozpočtu aliance, souvisejícím s nenaplněním 2% závazku HDP na obranu, 

zatímco právě Spojené státy byly největšími přispěvateli v této oblasti. Trump na bruselském 
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summitu navíc vznesl požadavek k navýšení výdajů na 4 % HDP.1 Na tomto summitu se také 

měla projednávat ruská hrozba a s tím související zvýšená přítomnost aliančních jednotek na 

území východoevropských členů NATO.2 Po dvoudenním jednání vydala aliance společné 

prohlášení shrnující závěry celého summitu. V něm označila za hlavní hrozbu agresivní 

zahraničně-politické akce Ruska, které podrývají stabilitu a bezpečnost v euroatlantickém 

prostoru. Kromě manévrů u svých západních hranic zmiňuje prohlášení také militarizaci 

Krymu a Kaliningradské oblasti, nebo hybridní hrozby. Aliance v reakci na to potvrdila 

pokračování v zastrašujících aktivitách, včetně posílení aliančních jednotek u východní 

hranice, zároveň však vyzvala Rusko ke spolupráci a dialogu, protože „[NATO] netouží po 

konfrontaci a nepředstavuje pro Rusko žádnou hrozbu“.3 

Na prosincovém summitu o rok později, který se nesl v duchu 70. výročí od založení 

aliance, chtěli lídři členských států deklarovat jednotu celého uskupení. Události 

předcházející summitu však předznamenávaly něco jiného – v říjnu 2019 Trump bez 

konzultací se svými spojenci stáhl vojska ze severu Sýrie, a poté následovala turecká ofenzíva 

proti Kurdům v této oblasti. Francouzský prezident Emanuel Macron v souvislosti s tím 

kritizoval celou alianci, která podle něj „prodělala mozkovou mrtvici“.4 Kromě toho Trump 

vyhrožoval stažením se ze společných iniciativ aliance, pokud státy nenaplní 2% závazek, 

a turecký prezident Erdogan plánoval blokovat jednání o revizi obranných plánů pro 

pobaltské státy a Polsko, pokud ostatní státy neuznají kurdské milice v Sýrii za teroristickou 

organizaci.5 I přes rozpory a vyhrocené debaty však lze ve společném prohlášení pozorovat 

shodu na klíčových tématech. Za hlavní hrozby byla opět označena RF spolu s mezinárodním 

terorismem či neřízenou migrací. Rusko podle dokumentu porušilo v létě roku 2019 Smlouvu 

o likvidaci raket středního a krátkého doletu, kterou USA na základě toho vypověděly. Stejně 

 
1 Ewen MacAskill a Pippa Crerar, „Donald Trump tells Nato allies to spend 4% of GDP on defence,“ The 

Guardian, 11. 7. 2018, staženo 14. 4. 2021, https://www.theguardian.com/world/2018/jul/11/donald-trump-
tells-nato-allies-to-spend-4-of-gdp-on-defence  

2 „NATO Summit 2018: All you need to know,“ Al Jazeera, 11. 7. 2018, staženo 14. 4. 2021, 
https://www.aljazeera.com/news/2018/7/11/nato-summit-2018-all-you-need-to-know  

3 „Brussels Summit Declaration,“ Oficiální stránky Severoatlantické aliance, 11. 7. 2018, staženo 14. 4. 
2021, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm  

4 „NATO is sufferring 'brain death', argues French president Macron,“ France24.com, 7. 11. 2019, staženo 
14. 4. 2021, https://www.france24.com/en/20191107-macron-claims-nato-is-suffering-brain-death  

5 Billy Perrigo, „What to Know About the 2019 NATO Summit,“ The Time, 2. 12. 2019, staženo 14. 4. 2021, 
https://time.com/5741250/nato-summit-2019/; Patrick Wintour, „Turkey denies blackmailing Nato over Baltics 
defence plan,“ The Guardian, 3. 12. 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/dec/02/turkey-denies-
blackmailing-nato-over-baltics-defence-plan   

https://www.theguardian.com/world/2018/jul/11/donald-trump-tells-nato-allies-to-spend-4-of-gdp-on-defence
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/11/donald-trump-tells-nato-allies-to-spend-4-of-gdp-on-defence
https://www.aljazeera.com/news/2018/7/11/nato-summit-2018-all-you-need-to-know
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm
https://www.france24.com/en/20191107-macron-claims-nato-is-suffering-brain-death
https://time.com/5741250/nato-summit-2019/
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/02/turkey-denies-blackmailing-nato-over-baltics-defence-plan
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/02/turkey-denies-blackmailing-nato-over-baltics-defence-plan
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jako rok předtím NATO přislíbilo pokračování v zastrašovacích obranných operacích 

a zároveň deklarovalo ochotu k dialogu, ovšem „pokud Rusko učiní akce k tomu potřebné“.6   

Na straně druhé jsou vybranými událostmi, u nichž bude zkoumán proruský narativ, 

konkrétní vojenská cvičení v pobaltských státech, a to přesně v letech 2018 a 2020. Nejprve 

je však nutné zmínit, jaké jednotky v rámci aliance na území pobaltských států působí 

permanentně. Na základě plánu tzv. rozšířené předsunuté přítomnosti (Enhanced forward 

presence, dále jen EFP) jsou od léta 2017 mezinárodní vojenské jednotky o velikosti praporu 

– tj. 300–1500 mužů – na vojenských základnách v Pobaltí na tzv. rotační bázi. Konkrétně, 

v Estonsku se jedná o uskupení vedené Velkou Británií a sídlící na základně Tapa, v Lotyšsku 

se vojáci pod kanadským velením nachází na základně Ādaži a v Litvě je to základna Rukla 

pod velením Německa. Cílem těchto posil je kromě zvýšené bojeschopnosti skrze společná 

cvičení také důkaz celé aliance v případě potřeby dodržet závazky článku 5.7  

V analyzovaných letech 2018 a 2020 proběhlo na území pobaltských států několik 

cvičení, a to i se zapojením výše zmíněných jednotek. Cvičení Saber Strike 2018 v Polsku 

a Pobaltí se zúčastnilo na 18 tisíc vojáků z 19 zemí aliance. Kromě rotačních jednotek se 

zapojily i posily ze zahraničí, přičemž účelem celého cvičení bylo testování bojeschopnosti 

pozemních jednotek a logistické připravenosti států na případný přesun vojsk a vzdušné 

operace.8 V tomto roce se navíc testovala akceschopnost námořnictva – do každoročního 

cvičení Baltops (2018) se zapojilo 22 zemí a 5 tisíc mužů.9 Co se týče národní úrovně, tak 

např. Lotyšsko uspořádalo největší cvičení své armády od znovuobnovení samostatnosti, 

s názvem Namejs 2018. Jeho součástí byla i simulace potlačení povstání, vyvolaného 

separatisty a vojáky bez označení ve větším městě.10 O dva roky později pak v rámci jedné 

z největších plánovaných operací NATO od konce studené války – Defender Europe 2020 – 

měla proběhnout početná cvičení v celé Evropě vč. pobaltských států, avšak většina z nich 

 
6 „London Declaration,“ Oficiální stránky Severoatlantické aliance, 4. 12. 2019, staženo 14. 4. 2021, 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm  
7 „Enhanced Forward Presence (EFP),“ Land Command NATO, staženo 14. 4. 2021, 

https://lc.nato.int/operations/enhanced-forward-presence-efp  
8 „19 NATO Allies and partners wrap up exercise Saber Strike 2018,“ Oficiální stránky Severoatlantické 

aliance, 15. 6. 2018, staženo 14. 4. 2021, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156063.htm  
9 Megan Eckstein, „BALTOPS 2018 Continues Emphasis on Air-Sea Integration, Complex Free-Play Phase,“ 

USNI News, 5. 6. 2018, staženo 14. 4. 2021, https://news.usni.org/2018/06/05/baltops-2018-continues-
emphasis-air-sea-integration-complex-free-play-phase  

10 „Namejs 2018 military exercise underway,“ LSM.lv, 20. 8. 2018, staženo 14. 4. 2021, 
https://eng.lsm.lv/article/society/defense/namejs-2018-military-exercise-underway.a289322/  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm
https://lc.nato.int/operations/enhanced-forward-presence-efp
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156063.htm
https://news.usni.org/2018/06/05/baltops-2018-continues-emphasis-air-sea-integration-complex-free-play-phase
https://news.usni.org/2018/06/05/baltops-2018-continues-emphasis-air-sea-integration-complex-free-play-phase
https://eng.lsm.lv/article/society/defense/namejs-2018-military-exercise-underway.a289322/


 

100 
 

musela být zrušena kvůli pandemii. I tak se jich uskutečnilo alespoň několik a v omezeném 

množství. Cvičení Baltops 2020 se odehrálo pouze na moři, ale i přesto se do něj zapojily 

jednotky z 19 zemí. V rámci pozemních cvičení pak proběhla např. operace Steel Brawler, 

která se v počtu 1 400 vojáků zaměřila na případnou obranu východní hranice pobaltských 

zemí.11  

4.3.1 Estonsko 

Jak bylo popsáno výše, jedním ze základních narativů je vyobrazení NATO jako zaujaté 

aliance, která uměle vytváří neodůvodněnou hrozbu z RF. To je zmíněné i v reakci na závěry 

summitu 2019, kdy lídři aliance nepřijatelně srovnávali Rusko s hrozbami mezinárodního 

terorismu či nelegální migrace.12 Nicméně, závěry summitu podle výkladu nejsou překvapivé 

– negativní výroky zástupců NATO na adresu RF a posilování výdajů na militarizaci jsou 

typickou politikou aliance.13 Diskurs o záměrném označování Ruska za nebezpečného 

nepřítele je navíc spojený se samotnou existencí aliance. Takto reagoval na výsledky 

summitu 2018 politolog Anatolij Wasserman.14  Podle něj je NATO přežitkem studené války 

a má problém s vlastní legitimitou, protože jeho sebeidentifikace byla založena na existenci 

Varšavské smlouvy, po jejímž zániku si tak našla nepřítele právě v Rusku.15  

Kromě existenčních a politických zájmů má NATO podle tohoto diskursu také 

ekonomické zájmy v eskalaci napětí. Novinář Michail Zacharov16 spojuje téma legitimizace 

NATO právě s touto tematikou. Zatímco se aliance snaží vyobrazením RF jako hrozby odvést 

pozornost veřejnosti, jejím skutečným cílem je získávat finance z výdajů členů bloku na 

 
11 „Exercise Baltops 2020 kicks off today,“ Naval Striking and Support Forces NATO, 7. 6. 2020, staženo 14. 

4. 2021, https://sfn.nato.int/media-center/news/2020/exercise-baltops-2020-kicks-off-today; Niko Le Mieux, 
„Six-day NATO military exercise 'Steel Brawler' will begin in Latvia today,“ Foreign Brief, 13. 4. 2020, staženo 14. 
4. 2021, https://www.foreignbrief.com/daily-news/six-day-nato-military-exercise-steel-brawler-will-begin-in-
latvia-today/  

12 „Na zapadnom fronte bez peremen: kak NATO i Rossija prodolžajut 'ugrožať' drug drugu,“ Baltnews 
Estonija, 4. 12. 2019, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russia_West/20191204/1018186990/Na-
Zapadnom-fronte-bez-peremen-kak-NATO-i-Rossiya-prodolzhayut-ugrozhat-drug-drugu.html 

13 Denis Gajevskij, „Poka, NATO! Počemu buduščee – za dvustronnimi aljansami,“ Baltnews Estonija, 8. 12. 
2019, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/nato/20191208/1018193922/Poka-NATO-Pochemu-buduschee-
-za-dvustoronnimi-alyansami.html  

14 Wasserman měl původně ukrajinské občanství, ovšem po anexi Krymu, kdy byl velmi kritický 
k ukrajinské vládě a obviněný tajnými službami z účasti v separatistických aktivitách mu bylo odebráno. 
Následně obdržel občanství RF. Viz: https://www.interfax.ru/russia/491822, staženo 14. 4. 2021.  

15 Alexandra Pavlova, „Vasserman o sammite NATO: Aljans ostanetsja antirossijskim do samogo rospuska,“ 
Baltnews Estonija, 13. 6. 2018, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/authors/20180713/1016797671.html 

16 Zacharov často píše články pro servery Baltnews, ale také působí v ruském listu polit.ru. Viz: 
https://www.opendemocracy.net/en/author/mikhail-zakharov/, staženo 14. 4. 2021 

https://sfn.nato.int/media-center/news/2020/exercise-baltops-2020-kicks-off-today
https://www.foreignbrief.com/daily-news/six-day-nato-military-exercise-steel-brawler-will-begin-in-latvia-today/
https://www.foreignbrief.com/daily-news/six-day-nato-military-exercise-steel-brawler-will-begin-in-latvia-today/
https://baltnews.ee/Russia_West/20191204/1018186990/Na-Zapadnom-fronte-bez-peremen-kak-NATO-i-Rossiya-prodolzhayut-ugrozhat-drug-drugu.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20191204/1018186990/Na-Zapadnom-fronte-bez-peremen-kak-NATO-i-Rossiya-prodolzhayut-ugrozhat-drug-drugu.html
https://baltnews.ee/nato/20191208/1018193922/Poka-NATO-Pochemu-buduschee--za-dvustoronnimi-alyansami.html
https://baltnews.ee/nato/20191208/1018193922/Poka-NATO-Pochemu-buduschee--za-dvustoronnimi-alyansami.html
https://www.interfax.ru/russia/491822
https://baltnews.ee/authors/20180713/1016797671.html
https://www.opendemocracy.net/en/author/mikhail-zakharov/
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obranu a zároveň ospravedlnit zvýšenou militarizaci ve východní Evropě.17 Označování Ruska 

za „hrozbu z východu“ je tak v prozápadním mediálním světě krytím pro americkou 

zbraňovou lobby a její zájmy.18 Tento pohled potvrzují i slova mluvčího Kremlu Dmitrije 

Peskova, podle něhož má NATO expanzivní vztah k Rusku, který dokazují jak jeho výroky, tak 

zvýšené výdaje na obranu, jejichž účelem je vtáhnout RF do závodů ve zbrojení. 19 

Ruská strana se naopak snaží nařčení z agrese a konfliktních záměrů popřít. RF sama 

o sobě nikoho neohrožuje, naopak, cítí se být v nebezpečí v souvislosti s rostoucím nátlakem 

NATO u svých hranic. Vladimir Putin tuto realitu vykládanou Kremlem a jeho podporovateli 

zmínil i při příležitosti londýnského summitu.20 V souvislosti s připravovaným cvičením 

Defender Europe 2020 to o tři měsíce později připomněl i náměstek ministra zahraničí 

Alexander Gruško, který jej označil za „zbytečné plýtvání zdrojů, které neodpovídá reálné 

bezpečnostní situaci v Evropě“.21 Ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov navíc uvedl, že 

NATO tím chce ruskou stranu vyprovokovat, přičemž RF nemůže tyto hrozby ignorovat. 

Zároveň však dodal, že Kreml vždy dovedl odpovědět na konkrétní eskalace tak, aby to 

nevedlo k další destabilizaci. Svá cvičení totiž vždy organizoval na svém území, na rozdíl od 

USA, které je provádějí tisíce kilometrů od svých hranic.22  

Ruská strana proto iniciovala např. cvičení v Kaliningradské oblasti, kterými reagovala na 

probíhající námořní cvičení v Baltském moři (Baltops 2020). Tato cvičení totiž byla aliancí 

oficiálně prezentována jako koordinační a nenamířená proti nikomu, jejich průběh blízko 

hranic s Ruskem však podle proruského výkladu potvrdil pravý opak, na což musela RF 

 
17 Michail Zacharov, „Voennyj reket. 'Rossijskaja ugroza' pomogaet NATO vyšivať děňgi iz sojuznikov,“ 

Baltnews Estonija, 19. 6. 2018, staežno 14. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/Russia_West/20200619/1018620097/Voennyy-reket-Rossiyskaya-ugroza-pomogaet-
NATO-vyshibat-dengi-iz-soyuznikov.html  

18 Denis Gajevskij, „Poka, NATO! Počemu buduščee – za dvustronnimi aljansami,“ Baltnews Estonija, 8. 12. 
2019, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/nato/20191208/1018193922/Poka-NATO-Pochemu-buduschee-
-za-dvustoronnimi-alyansami.html 

19 „'Smerť mozga' i rost raschodov: čto obsudili na sammite NATO,“ Baltnews Estonija, 5. 12. 2019, 
staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/video/20191205/1018191620/Smert-mozga-NATO.html 

20 „Na zapadnom fronte bez peremen: kak NATO i Rossija prodolžajut 'ugrožať' drug drugu,“ Baltnews 
Estonija, 4. 12. 2019, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russia_West/20191204/1018186990/Na-
Zapadnom-fronte-bez-peremen-kak-NATO-i-Rossiya-prodolzhayut-ugrozhat-drug-drugu.html 

21 „Lučšaja zaščita – napadenie? Začem NATO provodit učenija Defender Europe 2020,“ Baltnews Estonija, 
4. 2. 2020, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/nato/20200204/1018319398/Luchshaya-zaschita--
napadenie-Zachem-NATO-provodit-ucheniya-Defender-Europe-2020.html 

22 „Levaja partija Germanii: NATO bezotvetstvenno igraet s voennoj stabilnostju Evropy,“ Baltnews 
Estonija, 18. 2. 2020, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/nato/20200218/1018352366/Levaya-partiya-
Germanii-NATO-bezotvetstvenno-igraet-s-voennoy-stabilnostyu-Evropy.html  

https://baltnews.ee/Russia_West/20200619/1018620097/Voennyy-reket-Rossiyskaya-ugroza-pomogaet-NATO-vyshibat-dengi-iz-soyuznikov.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20200619/1018620097/Voennyy-reket-Rossiyskaya-ugroza-pomogaet-NATO-vyshibat-dengi-iz-soyuznikov.html
https://baltnews.ee/nato/20191208/1018193922/Poka-NATO-Pochemu-buduschee--za-dvustoronnimi-alyansami.html
https://baltnews.ee/nato/20191208/1018193922/Poka-NATO-Pochemu-buduschee--za-dvustoronnimi-alyansami.html
https://baltnews.ee/video/20191205/1018191620/Smert-mozga-NATO.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20191204/1018186990/Na-Zapadnom-fronte-bez-peremen-kak-NATO-i-Rossiya-prodolzhayut-ugrozhat-drug-drugu.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20191204/1018186990/Na-Zapadnom-fronte-bez-peremen-kak-NATO-i-Rossiya-prodolzhayut-ugrozhat-drug-drugu.html
https://baltnews.ee/nato/20200204/1018319398/Luchshaya-zaschita--napadenie-Zachem-NATO-provodit-ucheniya-Defender-Europe-2020.html
https://baltnews.ee/nato/20200204/1018319398/Luchshaya-zaschita--napadenie-Zachem-NATO-provodit-ucheniya-Defender-Europe-2020.html
https://baltnews.ee/nato/20200218/1018352366/Levaya-partiya-Germanii-NATO-bezotvetstvenno-igraet-s-voennoy-stabilnostyu-Evropy.html
https://baltnews.ee/nato/20200218/1018352366/Levaya-partiya-Germanii-NATO-bezotvetstvenno-igraet-s-voennoy-stabilnostyu-Evropy.html
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reagovat.23 S tím souvisí i další důležitý aspekt. RF je líčena jako země s velkou sebedůvěrou 

v sílu vlastních vojenských kapacit, které jsou schopny případným provokacím ze strany 

méně schopného protivníka zabránit. Vjačeslav Danilov24 takto komentoval přípravy na 

cvičení Defender 2020 – jako pokus USA napodobit úspěšné logistické manévry ruské 

armády při cvičeních Vostok 2018 či Centr 2019. V souvislosti s tím zesměšňoval incident 

z jednoho z předchozích cvičení NATO v Norsku, při kterém nizozemské lodě uvízly v ledu. 

Defender 2020 tak podle něj nepředstavuje pro RF hrozbu.25 Je tak zřejmé, že se diskurs 

v tomto ohledu navzájem vylučuje – na jedné straně představuje militarizace NATO 

nebezpečí pro ruskou bezpečnost a na straně druhé má Rusko natolik silné kapacity, že je 

aliance nemůže ohrozit.  

Vedle agresivních a eskalačních konotací je proruský diskurs zaměřený na to, aby NATO 

vypadalo jako vnitřně nejednotná aliance, jejíž členové mají mezi sebou spory a zastupují 

rozdílné zájmy. Co se týče rozporů při summitu z roku 2018, tak proruský diskurs zmiňoval 

zejména Trumpovu kritiku států nenaplňujících své závazky na jedné straně a evropské státy 

NATO odmítající vměšování Trumpa do svých vnitřních záležitostí na straně druhé.26 Tento 

diskurs zesílil o rok později při londýnském summitu, kterému předcházela hrozba blokování 

společných jednání ze strany Turecka.27 Zpravodajství o summitu tak staví do popředí právě 

tyto spory, které podle výkladu vedou k oslabení celé aliance. Summit v Londýně je tak např. 

vyobrazován jako snaha o deklaraci síly a jednoty aliance při příležitosti jejího 70. výročí, 

které je však zastíněné spory mezi jejími členy.28 Erdogan je označován za „neposlušné dítě“, 

protože nejenom nediskutuje se spojenci své vojenské kroky, ale také nakupuje zbraně od 

 
23 „Vozdušnyj poceluj dlja NATO. Kak Rossija otvetila na učenija aljansa v Baltijskom more,“ Baltnews 

Estonija, 17. 6. 2020, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/nato/20200617/1018618438/Vozdushnyy-
potseluy-dlya-NATO-Kak-Rossiya-otvetila-na-ucheniya-alyansa-v-Baltiyskom-more.html  

24 Danilov působí na Moskevské státní univerzitě a mj. napsal publikaci o „tragédii v jižní Osetii“ v roce 
2008, tedy podporující ruský výklad událostí v Gruzii. Viz: http://logosjournal.ru/static/vyacheslav-danilov.html, 
staženo 14. 4. 2021   

25 „Učenija NATO Defender 2020: Evropa podčinjaetsja, Pribaltika dovolna,“ Baltnews Estonija, 13. 10. 
2019, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/authors/20191013/1018088708/Ucheniya-NATO-Defender-
2020-Evropa-podchinyaetsya-Pribaltika-dovolna.html 

26 Andrej Starikov, „Donald Tramp razorit Pribaltiku,“ Baltnews Estonija, 12. 7. 2018, staženo 14. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/authors/20180712/1016795892.html  

27 „Ekspert o sammite NATO: učastniki prodemonstrirujut sderžannosť k Rossii,“ Baltnews Estonija, 3. 12. 
2019, staženo 14. 4. 2019, https://baltnews.ee/Russia_West/20191203/1018179261/Ekspert-o-sammite-
NATO-uchastniki-prodemonstriruyut-sderzhannost-k-Rossii.html  

28 „'Smerť mozga' i rost raschodov: čto obsudili na sammite NATO,“ Baltnews Estonija, 5. 12. 2019, 
staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/video/20191205/1018191620/Smert-mozga-NATO.html 

https://baltnews.ee/nato/20200617/1018618438/Vozdushnyy-potseluy-dlya-NATO-Kak-Rossiya-otvetila-na-ucheniya-alyansa-v-Baltiyskom-more.html
https://baltnews.ee/nato/20200617/1018618438/Vozdushnyy-potseluy-dlya-NATO-Kak-Rossiya-otvetila-na-ucheniya-alyansa-v-Baltiyskom-more.html
http://logosjournal.ru/static/vyacheslav-danilov.html
https://baltnews.ee/authors/20191013/1018088708/Ucheniya-NATO-Defender-2020-Evropa-podchinyaetsya-Pribaltika-dovolna.html
https://baltnews.ee/authors/20191013/1018088708/Ucheniya-NATO-Defender-2020-Evropa-podchinyaetsya-Pribaltika-dovolna.html
https://baltnews.ee/authors/20180712/1016795892.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20191203/1018179261/Ekspert-o-sammite-NATO-uchastniki-prodemonstriruyut-sderzhannost-k-Rossii.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20191203/1018179261/Ekspert-o-sammite-NATO-uchastniki-prodemonstriruyut-sderzhannost-k-Rossii.html
https://baltnews.ee/video/20191205/1018191620/Smert-mozga-NATO.html
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nepřítele z Ruska.29 Francouzský prezident Emanuel Macron si získal pozornost proruských 

médií jak vyjádřením o „mozkové smrti“ aliance už před summitem, tak přímo projevem na 

něm, ve kterém kritizoval alianci za nejednotnost a rozdílné zájmy.30  

Rozpory se proruský narativ snažil vyobrazit i na samotných estonských politicích, kteří 

se summitů účastnili. Jeden ze článků např. zmiňoval vyjádření ministra zahraničí Juri Luika, 

který v Londýně apeloval na ostatní státy, aby uznaly Rusko jako reálnou hrozbu. Zároveň 

v kontrastu k tomu byly zmíněny jeho předešlé výroky, kdy při návštěvě Iráku označil 

přítomnost Ruska jako aktivního spojence na Blízkém východě za žádoucí.31 Zde je nutné 

uvést, že tento výrok byl vytržený z kontextu, protože ve skutečnosti Luik v Iráku řekl: „USA 

hrají důležitou roli na Blízkém východě a odchod amerických jednotek z regionu by znamenal 

mocenské vakuum, které by nejspíš vyplnil někdo jiný, například Rusko.“32  

Spory uvnitř aliance jsou v proruských médiích spojené i s otázkou jednotlivých cvičení. 

Důležitým se v tomto ohledu stal např. protest německé levicové strany Die Linke. Její 

zástupci v květnu 2018 při přesunu amerických vojsk k cvičení ve východní Evropě 

protestovali jak proti průjezdu americké armády přes německé území, tak proti samotné 

účasti zástupců Německa na aktivitách, které „vytvářejí tenze a prohlubují propast v už tak 

rozdělené Evropě“.33 Tato tvrzení podpořil i článek sdílející průzkum postoje směrem k NATO, 

jehož pozitivní vnímání v západní Evropě od roku 2017 kleslo průměrně o 10 %, konkrétně 

v Německu ze 67 % na 57 %.34 Slábnoucí alianci navíc nepomohla pandemie koronaviru. 

Kromě toho, že NATO neuskutečnilo slibovaná cvičení Defender 2020, tak navíc nenabídlo 

 
29 „Semja NATO treščit po švam: v London sechalis, čtoby razvodiťsja?“ Baltnews Estonija, 4. 12. 2019, 

staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/nato/20191204/1018180058/Semya-NATO-treschit-po-shvam-v-
London-sekhalis-chtoby-razvoditsya.html  

30 Ibid. 
31 „Zaezžennaja plastinka: počemu ministr oborony Estonii vnov zagovoril o 'rossijskoj ugroze',“ Baltnews 

Estonija, 3. 12. 2019, staženo 14. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20191203/1018181458/Zaezzhennaya-plastinka-pochemu-
ministr-oborony-Estonii-vnov-zagovoril-o-rossiyskoy-ugroze.html  

32 „Luik visists Iraq to discuss situation in Middle East with Iraqi PM and Defence Minister,“ Oficiální 
stránka Ministerstva obrany Estonska, 18. 10. 2019, staženo 14. 4. 2021, 
https://www.kaitseministeerium.ee//en/news/luik-visits-iraq-discuss-situation-middle-east-iraqi-pm-and-
defence-minister  

33 „Nemeckie levye ne rady amerikanskim tankam: gde oni, tam vojna,“ Baltnews Estonija, 28. 5. 2018, 
staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/mir/20180528/1016684561.html  

34 Michail Zacharov, „Ustalos ot 'potrošitelja': na Zapade snizilsja úroveň doverija k NATO,“ Baltnews 
Estonija, 13. 2. 2020, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/authors/20200213/1018336987/Ustalost-ot-
potroshitelya-na-Zapade-snizilsya-uroven-doveriya-k-NATO.html  

https://baltnews.ee/nato/20191204/1018180058/Semya-NATO-treschit-po-shvam-v-London-sekhalis-chtoby-razvoditsya.html
https://baltnews.ee/nato/20191204/1018180058/Semya-NATO-treschit-po-shvam-v-London-sekhalis-chtoby-razvoditsya.html
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https://baltnews.ee/Estonia_politika_novosti/20191203/1018181458/Zaezzhennaya-plastinka-pochemu-ministr-oborony-Estonii-vnov-zagovoril-o-rossiyskoy-ugroze.html
https://www.kaitseministeerium.ee/en/news/luik-visits-iraq-discuss-situation-middle-east-iraqi-pm-and-defence-minister
https://www.kaitseministeerium.ee/en/news/luik-visits-iraq-discuss-situation-middle-east-iraqi-pm-and-defence-minister
https://baltnews.ee/mir/20180528/1016684561.html
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svým státům pomocnou ruku v případě potřeby – např. Itálii – zatímco i „zlé agresivní Rusko“ 

v této situaci pomohlo.35 

Negativnímu vnímání NATO napomohly i další diskursy, konkrétně zaměřené přímo na 

negativní důsledky členství pobaltských zemí v alianci. Takové pojetí převrací prozápadní 

politickou orientaci Estonska v přehnanou poslušnost až vazalství. Jeden ze článků 

reagujících na požadavek Trumpa na zvýšení výdajů na obranu na 4 % je nazývá 

„nejposlušnějšími Padawany ve východní Evropě“.36 Jiný zase zmiňuje, jak jsou státy Pobaltí 

svým pozitivním přístupem k USA považovány v EU za americké agenty.37 Tím se stávají 

přímo odpovědnými za eskalaci napětí ze strany aliance, protože ji v tom podporují. To 

dokazuje i fakt, že estonská média nebyla ke cvičení Defender 2020 kritická a vítala je.38 

Podle politologa Pavla Danilina39 se tím pobaltské státy pokoušejí získat sympatie v USA, 

ovšem jejich snažení je přehlížené a samy se tak připravují o lepší pozici.40 Stávají se 

marginálními, a z toho plyne podle proruského výkladu několik problémů. 

Za prvé jde o ekonomickou stránku věci, protože loajalita směrem k USA a celé alianci se 

projevuje ve vysokých výdajích na obranu v Pobaltí. V případě Trumpova požadavku na 

navýšení výdajů tak pobaltské země jen „poslušně zasalutovaly a změnily svůj rozpočet 

v souladu s potřebami NATO“, jak zmiňuje jeden článek.41 V rámci státních rozpočtů to však 

pro ně znamená škrty v jiných oblastech. Anatolij Wasserman zmínil, že pobaltské státy byly 

na vrcholu své ekonomické síly v době SSSR, tu však po znovuobnovení nezávislosti postupně 

ztrácely. Podle Wassermana tak státy svým zvýšeným militarismem jen vytvářejí další 

 
35 Ilja Kruglej, „Strašnyj son NATO – Rossija predlagaet Evrope svoju zaščitu,“ Baltnews Estonija, 4. 5. 2020, 

staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russia_West/20200504/1018525510/Strashnyy-son-NATO--Rossiya-
predlagaet-Evrope-svoyu-zaschitu.html 

36 „Donald Tramp razorit Pribaltiku,“ Baltnews Estonija, 12. 7. 2018, staženo 14. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/authors/20180712/1016795892.html 

37 Alexandra Pavlova, „Vasserman o sammite NATO: Aljans ostanetsja antirossijskim do samogo rospuska,“ 
Baltnews Estonija, 13. 6. 2018, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/authors/20180713/1016797671.html 

38 „Učenija NATO Defender 2020: Evropa podčinjaetsja, Pribaltika dovolna,“ Baltnews Estonija, 13. 10. 
2019, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/authors/20191013/1018088708/Ucheniya-NATO-Defender-
2020-Evropa-podchinyaetsya-Pribaltika-dovolna.html 

39 Ředitel ruského Centra politické analýzy, často citovaný také listem gazeta.ru. Viz: 
https://www.gazeta.ru/tags/person/pavel_danilin.shtml, staženo 14. 4. 2021  

40 Ilja Kruglej, „Strašnyj son NATO – Rossija predlagaet Evrope svoju zaščitu,“ 4. 5. 2020, Baltnews Estonija, 
staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/Russia_West/20200504/1018525510/Strashnyy-son-NATO--Rossiya-
predlagaet-Evrope-svoyu-zaschitu.html  

41 „Donald Tramp razorit Pribaltiku,“ Baltnews Estonija, 12. 7. 2018, staženo 14. 4. 2021, 
https://baltnews.ee/authors/20180712/1016795892.html 

https://baltnews.ee/Russia_West/20200504/1018525510/Strashnyy-son-NATO--Rossiya-predlagaet-Evrope-svoyu-zaschitu.html
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problémy ve společnosti.42 O špatné udržitelnosti takto nastaveného trendu v Pobaltí 

pojednával i jiný článek, který zmínil osobní zájmy Donalda Trumpa na zvýšených výdajích na 

obranu. Americký prezident se tím snažil oslabit ekonomicky silné evropské členy aliance, 

zejména Německo, avšak ve výsledku to nejvíce oslabilo právě jeho „nejposlušnější 

klientelu“, která se mu odmítla postavit.43 

Za druhé, pozitivní přístup k rozmisťování aliančních jednotek, stejně jako přetrvávající 

negativní přístup vůči RF, činí pobaltské země daleko slabšími a zranitelnějšími. Tento diskurs 

je vlivný v případě incidentů, které se mohou stát během společného cvičení na území 

jednotlivých zemí. Jeden takový se přihodil i v Estonsku. Nedaleko rusko-estonské hranice 

jeden ze španělských letounů v srpnu 2018 nedopatřením vystřelil raketu. Podle vojenského 

experta Alexeje Leonkova44 taková událost mohla být chápána jako provokace ze strany 

NATO, přičemž v případě narušení vzdušného prostoru by bylo podle něj šlo o akt agrese.45 

Jiný článek zmínil, že v souvislosti s agresivní rétorikou NATO a jeho rostoucí aktivitou 

u ruských hranic se pobaltské státy dostaly pod větší dohled ruské armády, a zároveň se 

zvýšilo případné riziko dalšího podobného incidentu. To podle výkladu skutečně znamená, že 

je Estonsko a celé Pobaltí kvůli členství v NATO ve větším nebezpečí, což v budoucnu „může 

vést k nevratným následkům“.46 Je tak zřejmé, že takovými výklady se ruská strana snaží na 

jedné straně diskreditovat NATO jako uskupení, které má obranu svých členů garantovat, ale 

děje se pravý opak, a na straně druhé negativně vyobrazit estonskou vládu, která svým 

postojem dělá ze země vojenskou základnu.  

4.3.2 Lotyšsko 

Podobně jako v případě Estonska je i v lotyšských proruských médiích jedním z hlavních 

narativů ten zobrazující NATO jako agresivní celek. Jeden z článků s titulkem „rozhovory 

o přátelství se zbraní v ruce“ popsal závěry bruselského summitu a paradox, v jehož 

 
42 Alexandra Pavlova, „Vasserman o sammite NATO: Aljans ostanetsja antirossijskim do samogo rospuska,“ 

Baltnews Estonija, 13. 6. 2018, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/authors/20180713/1016797671.html  
43 „Donald Tramp razorit Pribaltiku,“ Baltnews Estonija, 12. 7. 2018, staženo 14. 4. 2021, 

https://baltnews.ee/authors/20180712/1016795892.html  
44 Leonkov je mj. redaktor ruského vojenského magazínu „Arsenal otěčestva“. Viz: 

https://svpressa.ru/experts/aleksey-leonkov/, staženo 14. 4. 2021  
45 „Slučajnosť ili provokacija: o pričinach zapuska rakety NATO v Estonii,“ Baltnews Estonija, 8. 8. 2018, 

staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/tallinn_news/20180808/1016850842.html  
46 Maja Bobenko, „V šage ot konflikta: k čemu mogla privesti slučajno puščennaja raketa NATO v Estonii,“ 

Baltnews Estonija, 8. 8. 2018, staženo 14. 4. 2021, https://baltnews.ee/authors/20180808/1016851022.html 

https://baltnews.ee/authors/20180713/1016797671.html
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https://svpressa.ru/experts/aleksey-leonkov/
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konotacích aliance s RF jedná. Na jedné straně totiž odsuzuje údajné ruské agresivní projevy 

v zahraniční politice a vyzývá k uklidnění situace a dialogu, ovšem na straně druhé 

uskutečňuje provokativní manévry v Pobaltí a napětí mezi oběma stranami jen zvyšuje.47 

Tento výklad koresponduje i s reakcí některých ruských politiků na závěrečné prohlášení po 

bruselském summitu – kromě výše zmíněných v případě Estonska je kritizoval i poslanec 

Dumy Jurij Švytkin, který odsoudil apel na zvyšování výdajů na obranu jako destruktivní 

vzhledem k vzájemným vztahům aliance s Ruskem.48 Za paradoxní a neodpovídající 

považoval postoj NATO vůči Rusku i politolog Andrej Koškin,49 který kritizoval závěry 

londýnského summitu z roku 2019. Aliance bezdůvodně označila RF za hlavní bezpečnostní 

hrozbu, a zároveň má rekordní výdaje na obranu, které se mají do budoucna ještě zvyšovat. 

Podle Koškina to však v pojetí NATO spolu souvisí – vytvoření zdánlivé hrozby v podobě 

Ruska představuje způsob, jakým aliance odůvodňuje své požadavky na rostoucí výdaje.50  

Ať už v souvislosti s početnou přítomností jednotek NATO poblíž ruských hranic, nebo 

zvýšenými výdaji na obranu, podrývá aliance evropskou i světovou bezpečnost tím, že se 

snaží vtáhnout RF do závodů ve zbrojení. Rusko je nesprávně interpretované jako agresor 

a má naopak zájem na tom vést s aliancí strategický dialog, přičemž těmito tendencemi se 

nenechá vyprovokovat. Takovým způsobem citovala proruská média v Lotyšska ruského 

ministra zahraničí Sergeje Lavrova nebo člena Rady federace Jevgenije Srebrennikova 

v reakci na cvičení v Pobaltí v roce 2018.51 Agresivní záměry NATO se snažili svými 

výpověďmi podpořit i další lidé popisující situaci v souladu s proruským diskursem. Expert na 

diplomacii Vladimir Vinokurov52 označil možnost napadení pobaltských zemí ruskou 

armádou za vyloučenou, protože Rusko nemá žádné agresivní záměry. Je to naopak NATO, 

 
47 „Razgovory o družbe s pistoletom v ruke. Kak NATO podryvaet dialog s Rossiej,“ Baltnews Latvija, 12. 7. 

2018, staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/riga_news/20180712/1022148874.html  
48 „MID Rossii nazval NATO 'bespoleznym voennym blokom',“ Sputnik Latvija, 12. 7. 2018, staženo 15. 4. 

2021, https://lv.sputniknews.ru/world/20180712/8795037/nato-summit-brussels-russia-mid.html 
49 Koškin je často respondentem i na platformách Sputniku, lze tedy předpokládat, že podporuje proruský 

diskurz v mnoha oblastech. Viz: https://sputniknews.com/tags/person_Andrei_Koshkin/, staženo 15. 4. 2021  
50 „Začem NATO postavil v odin rjad Rossiju i terrorizm,“ Baltnews Latvija, 5. 12. 2019, staženo 15. 4. 2021, 

https://lv.baltnews.com/nato/20191205/1023549002/Zachem-NATO-postavil-v-odin-ryad-Rossiyu-i-
terrorizm.html  

51 Viktor Petrov, „Rossija namerena otvetiť na plany Trampa po perevooruženiju Pribaltiki,“ Baltnews 
Latvija, 4. 4. 2018, staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/news/20180404/1021860321.html; Janis 
Berzinš, „Lavrov: Rossija i Belorussija obespokoeny aktivnostju NATO v Pribaltike i Polše,“ Baltnews Latvija, 29. 
5. 2018, staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/pasaule/20180529/1022037222.html 

52 Vinokurov, ruský diplomat, také často zmiňovaný jako expert podporující proruský diskurs např. v listu 
gazeta.ru. Viz: https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_vinokurov.shtml, staženo 15. 4. 2021  

https://lv.baltnews.com/riga_news/20180712/1022148874.html
https://lv.sputniknews.ru/world/20180712/8795037/nato-summit-brussels-russia-mid.html
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které svými kroky na východě Evropy vytváří „mocnou pěst pro ofenzivu“.53 Útočné úmysly 

NATO popsal i vojenský expert Viktor Baranec.54 Ten v reakci na námořní cvičení Baltops 

v roce 2020 uvedl, že i přes popis těchto manévrů jako obranných je jejich pravý záměr 

zřejmý – příprava na střet s baltskou flotilou ruského námořnictva a následné obsazení 

kaliningradské exklávy.55  

Zároveň je však aliance podle ruského výkladu jako celek značně nestabilní, a to 

vzhledem k vnitřním rozporům a neshodám. Jeden z článků přímo publikoval tweety Donalda 

Trumpa, ve kterých se negativně vyjadřoval k zahraničně-politickým krokům Německa 

v souvislosti s nenaplňováním 2% závazku na jedné straně a stavby plynovodu Nord Stream 2 

na straně druhé.56 Samotné Německo by z vlastní vůle mohlo zvýšit své výdaje na 

požadovanou hranici, ovšem podle politologa Michaila Sinelnikova-Orišaka57 k tomu nemělo 

důvod, protože se necítilo ohrožené, tím pádem Trumpův nátlak vzbudil nedůvěru mezi 

oběma stranami.58 Neshody mezi předními členy aliance zmínil ve svém vyjádření 

k závěrečnému dokumentu bruselského summitu i předseda zahraniční komise Rady 

federace Konstantin Kosačov. Ten kritizoval především obvinění ruské strany z eskalace 

napětí, kterou členové aliance odvádí pozornost právě od vnitřních problémů. RF tak podle 

něj představuje „cement k zakrytí trhlin mezi Trumpovou Amerikou a Merkelové Evropou“.59 

Nesoulad a rozdílné názory byly na příkladu tohoto summitu deklarovány i u lotyšských 

politiků, komentujících požadavek amerického prezidenta směrem k výdajům na obranu. 

Zatímco ministr zahraničí Edgars Rinkēvičs Trumpovu výzvu kvitoval, když přímo na summitu 

 
53 „Rossii ne nužna Pribaltika i tem bolee pobeda nad NATO – voennyj eskpert,“ Baltnews Latvija, 9. 6. 

2020, staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/nato/20200609/1023960493/Rossii-ne-nuzhna-Pribaltika-i-
tem-bolee-pobeda-nad-NATO--voennyy-ekspert.html  

54 Baranec je plukovník ve výslužbě a bývalý poradce prezidenta Vladimira Putina. Viz: 
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/viktor-baranec-141069, staženo 15. 4. 2021  

55 „Voennye NATO gotoviťsja k stolknoveniju s Baltijskim flotom Rossii – ekspert,“ Baltnews Latvija, 9. 6. 
2020, staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/nato/20200609/1023960345/Voennye-NATO-gotovyatsya-
k-stolknoveniyu-s-Baltiyskim-flotom-Rossii-ekspert.html 

56 „Dva ili četyre procenta: skolko Latvija sobiraetsja tratiť na oboronu,“ Sputnik Latvija, 12. 7. 2018, 
staženo 15. 4. 2021, https://lv.sputniknews.ru/economy/20180712/8796781/trump-kucinskis-rinkevics-nato-
summit.html  

57 Sinelnikov-Orišak je také novinář, který dříve pracoval pro prokremelská média jako Komsomolskaja 
Pravda nebo Izvěstija. Viz: https://www.etvnet.com/encyclopedia/d/person/sinelnikov-orishak/, staženo 15. 4. 
2021  

58 „Skoro strany NATO sprosjat, začem im soderžať etogo monstra – politolog,“ Baltnews Latvija, 13. 7. 
2018, staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/riga_news/20180713/1022151885.html 

59 „MID Rossii nazval NATO 'bespoleznym voennym blokom'“ Sputnik Latvija, 12. 7. 2018, staženo 15. 4. 
2021, https://lv.sputniknews.ru/world/20180712/8795037/nato-summit-brussels-russia-mid.html 

https://lv.baltnews.com/nato/20200609/1023960493/Rossii-ne-nuzhna-Pribaltika-i-tem-bolee-pobeda-nad-NATO--voennyy-ekspert.html
https://lv.baltnews.com/nato/20200609/1023960493/Rossii-ne-nuzhna-Pribaltika-i-tem-bolee-pobeda-nad-NATO--voennyy-ekspert.html
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/viktor-baranec-141069
https://lv.baltnews.com/nato/20200609/1023960345/Voennye-NATO-gotovyatsya-k-stolknoveniyu-s-Baltiyskim-flotom-Rossii-ekspert.html
https://lv.baltnews.com/nato/20200609/1023960345/Voennye-NATO-gotovyatsya-k-stolknoveniyu-s-Baltiyskim-flotom-Rossii-ekspert.html
https://lv.sputniknews.ru/economy/20180712/8796781/trump-kucinskis-rinkevics-nato-summit.html
https://lv.sputniknews.ru/economy/20180712/8796781/trump-kucinskis-rinkevics-nato-summit.html
https://www.etvnet.com/encyclopedia/d/person/sinelnikov-orishak/
https://lv.baltnews.com/riga_news/20180713/1022151885.html
https://lv.sputniknews.ru/world/20180712/8795037/nato-summit-brussels-russia-mid.html
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podpořil zvýšení lotyšských obranných prostředků na 2,5 % HDP, premiér Māris Kučinskis 

neviděl důvod k takovým požadavkům.60 

Navíc jak vyplývá z komentářů na průběh londýnského summitu o rok později, nejde jen 

o rozpory v rámci financování aliance, ale také o priority jednotlivých členských států, 

zejména co se týče hlavních hrozeb. V souvislosti s tím tak podobně jako v případě Estonska 

byla už před summitem zmiňována možnost bojkotu jednání o novém obranném plánu 

pobaltských států a Polska ze strany tureckého prezidenta Erdogana.61 Tento možný rozpor 

podporuje argument o odlišných bezpečnostních zájmech uvnitř aliance, které tak vytvářejí 

nesoulad a neakceschopnost celého uskupení. Zatímco západoevropské státy jmenovaly 

zejména mezinárodní terorismus, východoevropské, včetně pobaltských, označovaly za 

hlavní ohrožení aliance Rusko.62 V závěrečném prohlášení shrnujícím výsledky summitu tak 

aliance uvedla obě hrozby na stejné úrovni. Tento krok podle vojensko-politického analytika 

Vladimira Batjuka63 sice navenek ukazoval jednotu aliance, ovšem rozdílné zájmy stále 

přetrvaly. Západoevropské státy vnímají za největší nebezpečí terorismus a vyzývají 

k umírnění postoje k Rusku, naopak pro východoevropské je terorismus „abstraktním 

pojmem“ a Rusko nepřítelem po staletí. Batjuk tvrdí, že tyto rozdíly, a neschopnost aliance je 

řešit, povedou k jejímu většímu rozdělení a oslabení.64 K poukázání na slabiny aliance využil 

ruský narativ také pandemickou situaci. Zrušení rozsáhlých cvičení, případně značné snížení 

počtu zapojených vojáků, bylo interpretováno jako neschopnost aliance poradit si 

s moderními hrozbami. Kromě toho se ukázala pravá neochota jednotlivých členů aliance 

 
60 „Choču to, ne znaju čto: kak lidery Latvii razošlis vo mnenijach ob uveličenii voennych raschodov,“ 

Baltnews Latvija, 13. 7. 2018, staženo 15. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/riga_news/20180713/1022149149.html 

61 „Politolog: iz obšego u stran NATO – tolko kryša v vide amerikanskoj voennoj mašiny,“ Baltnews Latvija, 
3. 12. 2019, staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/nato/20191203/1023542499/Politolog-iz-obschego-
u-stran-NATO--tolko-krysha-v-vide-amerikanskoy-voennoy-mashiny.html  

62 Michail Zacharov, „'Otvetočka' Makronu: na sammite vyckazali vce, čto dumajut o 'smerti mozga' 
NATO,“ Baltnews Latvija, 5. 12. 2019, staženo 15. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/nato/20191205/1023546507/Otvetochka-Makronu-na-sammite-vyskazali-vse-chto-
dumayut-o-smerti-mozga-NATO.html  

63 Batjuk je mj. členem Valdajského diskusního klubu, tedy organizace expertů názorově blízkých Vladimiru 
Putinovi a politice Kremlu celkově. Viz: https://valdaiclub.com/about/experts/179/, staženo 15. 4. 2021  

64 „Začem NATO postavil v odin rjad Rossiju i terrorizm,“ Baltnews Latvija, 5. 12. 2019, staženo 15. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/nato/20191205/1023549002/Zachem-NATO-postavil-v-odin-ryad-Rossiyu-i-
terrorizm.html  

https://lv.baltnews.com/riga_news/20180713/1022149149.html
https://lv.baltnews.com/nato/20191203/1023542499/Politolog-iz-obschego-u-stran-NATO--tolko-krysha-v-vide-amerikanskoy-voennoy-mashiny.html
https://lv.baltnews.com/nato/20191203/1023542499/Politolog-iz-obschego-u-stran-NATO--tolko-krysha-v-vide-amerikanskoy-voennoy-mashiny.html
https://lv.baltnews.com/nato/20191205/1023546507/Otvetochka-Makronu-na-sammite-vyskazali-vse-chto-dumayut-o-smerti-mozga-NATO.html
https://lv.baltnews.com/nato/20191205/1023546507/Otvetochka-Makronu-na-sammite-vyskazali-vse-chto-dumayut-o-smerti-mozga-NATO.html
https://valdaiclub.com/about/experts/179/
https://lv.baltnews.com/nato/20191205/1023549002/Zachem-NATO-postavil-v-odin-ryad-Rossiyu-i-terrorizm.html
https://lv.baltnews.com/nato/20191205/1023549002/Zachem-NATO-postavil-v-odin-ryad-Rossiyu-i-terrorizm.html
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pomáhat svým spojencům. Naopak, převládly vlastní zájmy a „národní egoismus“, na jehož 

základě si státy přestanou důvěřovat.65  

Přes všechny tyto nedostatky, jak popisuje proruský narativ, zůstává Lotyšsko věrným 

a loajálním státem v rámci celé aliance. To se kromě výše zmíněné podpory Trumpovým 

návrhům ze strany ministra zahraničí Rinkevičse projevuje i ochotou Lotyšska účastnit se 

společných cvičení a poskytovat své území pro tyto potřeby aliance. Jeden ze článků 

kritizující zvýšené výdaje na armádu na úkor jiných sektorů společnosti je zmiňuje 

v souvislosti se slovy cara Alexandera III. „celou pokladnici do války“. Odkazuje na 

panovníkova slova ve chvíli, kdy se dozvěděl o možné vojenské konfrontaci s Velkou 

Británií.66 Podle politologa Sinelnikova-Orišaka bylo souhlasné stanovisko k Trumpově 

návrhu jen dalším vyjádřením oddanosti USA, a to i přes nemožnost jej naplnit. Lotyšsko dle 

jeho názoru kompenzuje tento nedostatek tím, že nabízí své území jako „základnu pro 

rozmisťování amerických zbraní“.67 V tomto smyslu bylo interpretováno například i jednání 

vlády v roce 2018 o stavu mostů a pozemních komunikací v zemi vzhledem k jejich 

případnému použití pro přesun vojenských jednotek,68 či plány na výstavbu nové námořní 

základny na západním pobřeží, nazvané v titulku článku jako „35 hektarů militarismu“.69  

Právě zvýšená přítomnost vojáků vzhledem ke vstřícnému přístupu pobaltských vlád je 

podle proruského narativu dalším prvkem výrazné nestability v Lotyšsku, stejně jako v celém 

regionu. V tomto smyslu se vyjádřila i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria 

Zacharovová podle níž se tak pobaltské země ocitly v potenciální první linii.70 Tato rétorika 

byla podpořená i během cvičení lotyšských bezpečnostních složek Namejs 2018. Jeho 

 
65 „Sovsem drugaja organizacija: kak pandemija izmenit NATO,“ Baltnews Latvija, 2. 4. 2020, staženo 15. 4. 

2021, https://lv.baltnews.com/nato/20200402/1023803186/Sovsem-drugaya-organizatsiya-kak-pandemiya-
izmenit-NATO.html  

66 Andrej Starikov, „Donald Tramp razorit Pribaltiku,“ Baltnews Latvija, 12. 7. 2018, staženo 15. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/authors/20180712/1022150214.html; „Aleksandr III,“ Citaty.info, staženo 15. 4. 2021, 
https://citaty.info/quote/357111 

67 „Skoro strany NATO sprosjat, začem im soderžať etogo monstra – politolog,“ Baltnews Latvija, 13. 7. 
2018, staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/riga_news/20180713/1022151885.html  

68 Juris Kancans, „Vsjo dlja armii: pravitelstvo Latvii ocenit sostojanie dorog i mostov,“ Baltnews Latvija, 
21. 5. 2018, staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/riga_news/20180521/1022016496.html 

69 „35 gektarov militarizma. V Latvii chotjat postroiť novuju voennuju bazu,“ Baltnews Latvija, 16. 6. 2020, 
staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/nato/20200616/1023973732/35-gektarov-militarizma-V-Latvii-
khotyat-postroit-novuyu-voennuyu-bazu.html  

70 „Kak v Latvii sobirajutsja boroťsja s vymyšlennym 'separatistami' – i komu eto možet pomešať,“ 
Baltnews Latvija, 20. 8. 2018, staženo 15. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/riga_news/20180820/1022228673.html 

https://lv.baltnews.com/nato/20200402/1023803186/Sovsem-drugaya-organizatsiya-kak-pandemiya-izmenit-NATO.html
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součástí, jak bylo výše zmíněno, byla i simulace nepokojů v Latgalsku – v oblasti s početnou 

ruskou menšinou – zejména tedy jejich potlačení. Cvičení tak mělo reálně probíhat přímo ve 

městech, což bylo interpretováno jako ohrožení pro místní rezidenty. 71 Podobně 

koncipované manévry ve městě Venstpils o dva roky později byly popisovány jako prováděné 

proti vůli tamějších civilních obyvatel, kteří se v blízkosti vojáků necítili bezpečně.72 Lotyšští 

občané se tak stávají obětí rozhodnutí „zuřivých nacionalistů“,73 jak uvedl politolog Viktor 

Guščin. Ti svým pozitivním přístupem k NATO přetváří zemi na vojenskou základnu, tím 

pádem i na potenciální cíl odvetných ruských útoků, i přes to že si výrazná část populace si 

přítomnost vojáků nepřeje. To podpořil i průzkum veřejného mínění, původně publikovaný 

ruskou státní agenturou TASS, podle kterého 45 % obyvatel Lotyšska věří, že přítomnost 

vojáků NATO nijak jejich zemi nezabezpečuje.74 

Negativní konotace vzhledem k operacím NATO na území Lotyšska se snaží ruský diskurs 

vyvolat i pojednáváním o cvičeních, která se v roce 2020 uskutečnila i vzhledem 

k pandemické situaci. Je nutné připomenout, že většina z plánovaných manévrů v rámci 

Defender Europe 2020 byla zrušena, a u těch zbývajících se výrazně omezil počet účastníků. 

I přes to se NATO v takovém narativu jeví jako velmi nezodpovědné, protože vojáci z různých 

zemí mohou do země přinést nákazu a ohrozit na životech místní obyvatele. Navíc, Lotyšsko 

je malé a hustě osídlené teritorium, což k nekontrolovanému šíření ještě více přispěje.75 

Ochota uskutečnit tato cvičení i přes veškerá rizika tak ukázala, do jaké míry je v zájmu NATO 

prosazovat své geopolitické zájmy. V článku s titulkem „S covidem na Rusko“ historik 

Vladimir Šapovalov76 v tomto smyslu pro Baltnews uvedl, že ani pandemie „nemůže zastavit 

 
71 „Kak v Latvii sobirajutsja boroťsja s vymyšlennym 'separatistami' – i komu eto možet pomešať,“ 

Baltnews Latvija, 20. 8. 2018, staženo 15. 4. 2021, 
https://lv.baltnews.com/riga_news/20180820/1022228673.html 

72 „Voennymy NATO v Latvii nedovolny daže patrioty – voennyj ekspert,“ Baltnews Latvija, 11. 6. 2020, 
staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/nato/20200611/1023964054/Voennymi-NATO-v-Latvii-
nedovolny-dazhe-patrioty--voennyy-ekspert.html  

73 „Strach za sčet amerikancev. Skolko vydeljat na voennye obekty v Baltii,“ Baltnews Latvija, 30. 4. 2020, 
staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/nato/20200430/1023871501/Strakh-za-schet-amerikantsev-
Skolko-vydelyat-na-voennye-obekty-v-Baltii.html  

74 Ibid.  
75 Alisa Čirko, „Voennye učenija NATO Defender 2020 prinesut Evrope ne mir, a koronavirus,“ Baltnews 

Latvija, 4. 3. 2020, staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/nato/20200304/1023727950/Voennye-
ucheniya-NATO-Defender-2020-prinesut-Evrope-ne-mir-a-koronavirus.html  

76 Šapovalov jakožto historik podporoval i proruský výklad dějin a bojoval proti „falzifikaci historie“, a to i 
např. v Polsku. Viz: https://www.tellerreport.com/tech/2020-01-17---historian-praised-the-declassification-of-
documents-on-the-liberation-of-warsaw-.HkMPQ-A0g8.html, staženo 15. 4. 2021   
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setrvačník vojenských manévrů aliance“.77 Ve stejném duchu kritizoval námořní cvičení 

Baltops 2020 poslanec Dumy Andrej Krasov. Kromě toho, že jej označil za namířené proti 

Rusku v souvislosti s jeho blízkosti ke Kaliningradské oblasti, vyjádřil nepochopení k prioritám 

NATO, které považuje za důležitější vojenskou eskalaci nežli celosvětový boj proti 

pandemii.78 Jak je ze zmíněných textů zřejmé, účelem těchto narativů je využít jakýchkoliv 

záminek ke kritice Lotyšska v NATO, ať už na mezinárodní či lokální úrovni.  

4.3.3 Litva 

V percepci NATO jako celku se jeho kritika v litevských proruských obsahově nijak zvlášť 

od lotyšských a estonských neliší. Více detailní pohled na jednotlivé články však ukazuje 

prostor poskytnutý jiným lidem, jejichž rétorika se v některých detailech od výše zmíněných 

odlišuje. Nicméně, základním prvkem skloňovaným v souvislosti s NATO je stále jeho 

agresivní, útočná a eskalující povaha, přičemž RF je ve vztahu k tomuto bloku obětí, která 

nemá zájem na zvyšování napětí, avšak vzhledem k nebezpečí vyvolaném aliancí je nutné na 

tyto tendence reagovat.  

NATO jako produkt bipolárního světového systému a uskupení vytvářející nátlak na RF 

kritizoval po bruselském summitu mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Poslanec Dumy Jurij Švytkin 

navíc uvedl, že i přes apely představitelů NATO směrem ke konstruktivnímu dialogu se 

aliance chová úplně opačně – namísto spolupráce se přibližuje k ruským hranicím a svými 

agresivními manévry představuje bezpečnostní hrozbu pro RF, která je tak nucena 

reagovat.79 Označování Ruska za potenciálního agresora je i podle tohoto ruského narativu 

pouze manipulací veřejného mínění, jejímž účelem je podle politologa Andreje Koškina 

vyvolat mezi lidmi strach z ohrožení Ruskem, aby tak NATO ospravedlnilo příspěvky na 

obranu. „Mýtus ruské hrozby“ zároveň poskytuje alianci legitimitu.80 K dodání 

důvěryhodnosti tomuto konceptu cituje Baltnews Litva také mluvčí ministerstva zahraničních 

 
77 „S kovidami na Rossiju: kak NATO raskručivaet machovik učenij,“ Baltnews Latvija, 13. 4. 2020, staženo 

15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/nato/20200413/1023827762/S-kovidami-na-Rossiyu-kak-NATO-
raskruchivaet-makhovik-ucheniy.html  

78 „Učenija NATO v Baltike: začem u granic Rossii sobralas 'voenno-morskaja tusovka',“ Baltnews Latvija, 8. 
6. 2020, staženo 15. 4. 2021, https://lv.baltnews.com/nato/20200608/1023957383/Ucheniya-NATO-v-Baltike-
zachem-u-granits-Rossii-sobralas-voenno-morskaya-tusovka.html  

79 „Zubnoj skrežet v Brjussele: kak Litva vtorila každomu slovu Trampa na sammite NATO,“ Baltnews Litva, 
12. 7. 2018, staženo 16. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180712/1018211995.html 

80 „Politolog: 'Rossijskaja ugroza' opradyvaet suščestvovanie NATO,“ Baltnews Litva, 4. 6. 2018, staženo 
16. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180604/1018119392.html 

https://lv.baltnews.com/nato/20200413/1023827762/S-kovidami-na-Rossiyu-kak-NATO-raskruchivaet-makhovik-ucheniy.html
https://lv.baltnews.com/nato/20200413/1023827762/S-kovidami-na-Rossiyu-kak-NATO-raskruchivaet-makhovik-ucheniy.html
https://lv.baltnews.com/nato/20200608/1023957383/Ucheniya-NATO-v-Baltike-zachem-u-granits-Rossii-sobralas-voenno-morskaya-tusovka.html
https://lv.baltnews.com/nato/20200608/1023957383/Ucheniya-NATO-v-Baltike-zachem-u-granits-Rossii-sobralas-voenno-morskaya-tusovka.html
https://baltnews.lt/vilnius_news/20180712/1018211995.html
https://baltnews.lt/vilnius_news/20180604/1018119392.html
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věcí Marii Zacharovovou, která popřela nařčení z toho, že by Rusko představovalo nebezpečí 

pro NATO, přičemž tato obvinění nazvala využitím hysterie Západu k posílení vojenských 

jednotek aliance u ruských hranic.81 

Neodůvodněné obavy z ruské invaze popisuje konkrétně na případě Litvy vojenský 

analytik působící v Kaliningradu Jurij Zverev.82 Podle jeho vyjádření si jsou členské státy 

NATO dobře vědomy toho, že ruské jednotky rozmístěné právě v Kaliningradu jsou pouze 

obranného charakteru. Jejich počet navíc od 90. let asi desetinásobně klesl, přičemž 

v současné situaci by takováto síla nebyla schopna napadnout Litvu, na jejímž území jsou 

kromě litevské armády rozmístěné i aktivní alianční jednotky.83 Naopak NATO se aktivně 

snaží využitím polského a litevského území vytvářet nátlak na tuto ruskou exklávu, což uvedl 

rovněž Zverev v článku reagujícím na cvičení Saber Strike v roce 2018, které je podle něj 

nácvikem útočných operací právě na Kaliningrad.84 Kapacity této oblasti jsou v dalším článku 

zmiňovány jako velmi schopné odolat případné agresi, a to i díky rozsáhlým raketovým 

systémům. Potenciální protivník si tak podle vyjádření z článku „může nechat jen zdát 

o úspěšném obsazení“.85 V tomto případě je opět viditelné spojování dvou protichůdných 

narativů dohromady – NATO jako hrozba a ruská armáda jako schopná odolat jakémukoli 

nebezpečí. 

Stejně jako v případě předchozích dvou států upozorňuje proruský diskurs na spory 

uvnitř aliance, která je tak značně rozdělená, přičemž její členové těmito konfrontacemi 

oslabují akceschopnost aliance jako celku. Politolog Vladimir Šapovalov nazval situaci 

v alianci před jejím bruselským summitem jako krizi, protože v ní reálně existují dvě vedoucí 

frakce – USA a přední evropské státy.86 Hlavním zdůrazňovaným rozporem byl opět 

především požadavek tehdejšího prezidenta Trumpa na navýšení obranného rozpočtu 

 
81 „V NATO zajavili o skoroj potere voennogo prevoschodstva nad Rossiej,“ Sputnik Litva, 12. 7. 2018, 

staženo 16. 4. 2021, https://lt.sputniknews.ru/world/20180712/6521642/nato-zayavili-skoroy-potere-
voennogo-prevoshodtsva-nad-russia.html  

82 Zverev se zabývá na Kaliningradské univerzitě studiem pobaltského regionu. Viz: 
https://eurasia.expert/authors/urii-zverev/, staženo 16. 4. 2021 

83 „U Rossii net planov napadať na Pribaltiku, Zapad prosto pugaet sobstennoe naselenie – ekspert,“ 
Baltnews Litva, 13. 7. 2018, staženo 16. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180713/1018216016.html 

84 „NATO planiruet zachvat Kaliningradskoj oblasti,“ Baltnews Litva, 4. 6. 2018, staženo 16. 4. 2021, 
https://baltnews.lt/vilnius_news/20180604/1018117536.html 

85 „Repeticija vojny na Baltike: Klajpeda prinimaet gostej,“ Baltnews Litva, 2. 6. 2018, staženo 16. 4. 2021, 
https://baltnews.lt/vilnius_news/20180602/1018115955.html  

86„Glavnye temy sammita NATO: finansirovanie, antirossijskaja retorika i vstreča Putina i Trampa,“ 
Baltnews Litva, 11. 7. 2018, staženo 16. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180711/1018208698.html  

https://lt.sputniknews.ru/world/20180712/6521642/nato-zayavili-skoroy-potere-voennogo-prevoshodtsva-nad-russia.html
https://lt.sputniknews.ru/world/20180712/6521642/nato-zayavili-skoroy-potere-voennogo-prevoshodtsva-nad-russia.html
https://eurasia.expert/authors/urii-zverev/
https://baltnews.lt/vilnius_news/20180713/1018216016.html
https://baltnews.lt/vilnius_news/20180604/1018117536.html
https://baltnews.lt/vilnius_news/20180602/1018115955.html
https://baltnews.lt/vilnius_news/20180711/1018208698.html
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jednotlivých států.87 Vedle toho je také zmíněná rozdílná percepce Moskvy. Zatímco státy 

střední a východní Evropy požadují nové garance před ruskou hrozbou, „střízlivěji uvažující 

západoevropské země“ vyzývaly ke snižování vojenského nátlaku a budování přátelských 

vztahů s Moskvou.88 

Londýnský summit byl rovněž vyobrazován zejména na neshodách v alianci, např. na 

odmítavém tureckém postoji k jednání. Politolog Igor Šatrov89 vyjádřil pochopení pro jednání 

prezidenta Erdogana, kterým jen reaguje na odmítavý přístup aliance řešit problémy jednoho 

ze svých členů. To podle něj souvisí i s faktem, že je Turecko mezi ostatními členskými státy 

považováno za spojence Ruska, se kterým má země dobré vztahy.90 Kromě toho se NATO na 

londýnském summitu potýkalo s problémem vlastní legitimity. Politický analytik Sergej 

Michejev91 zmínil, že aliance ve skutečnosti nemá žádného reálného nepřítele, což právě 

vede k neochotě členských zemí naplnit požadavky na zvýšení výdajů na obranu.92 Všechny 

tyto spory nezastřelo ani závěrečné prohlášení ze summitu, ve kterém je sice formálně 

představená integrita členů k alianci a jejich shoda na základních bezpečnostních otázkách, 

avšak vzhledem k rozporům doprovázejícím celé jednání vypadá jednota aliance značně 

nepřesvědčivě.93  

Proruský narativ se snaží negativně vyobrazit také samotnou Litvum která oslabuje svou 

pozici postojem v zahraniční politice a navíc tím ohrožuje suverenitu, zájmy a bezpečnost 

svých obyvatel. Podobně jako v předchozích případech nejprve ruský diskurs vyobrazuje 

 
87„Zubnoj skrežet v Brjussele: kak Litva vtorila každomu slovu Trampa na sammite NATO,“ Baltnews Litva, 

12. 7. 2018, staženo 16. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180712/1018211995.html  
88 Michail Zacharov, „Spornye ugrozy: tri jabloka razdora na sammite NATO,“ Baltnews Litva, 6. 12. 2019, 

staženo 16. 4. 2021, https://baltnews.lt/nato/20191206/1019625074/Spornye-ugrozy-tri-yabloka-razdora-na-
sammite-NATO.html  

89 Politolog vyjadřující se v souladu s proruským narativem, např. i zpochybňoval otrávení Sergeje a Julie 
Skripalových v roce 2018. Viz: https://sputniknews.com/analysis/201805241064778423-skripal-video-message-
analysis/, staženo 16. 4. 2021  

90„Turcija prigrozila bojkotirovať plany NATO po zaščite stran Baltii i Polši,“ Sputnik Litva, 3. 12. 2019, 
staženo 16. 4. 2021, https://lt.sputniknews.ru/world/20191203/10800063/Turtsiya-prigrozila-boykotirovat-
plany-NATO-po-zaschite-stran-Baltii-i-Polshi.html  

91 Michejev je také jedním z expertů přispívajících pro ruská média, např. vesti.ru. Viz: 
http://radiovesti.ru/person/249206/, staženo 16. 4. 2021 

92„Ekspert objasnil, počemu u NATO net realnogo vraga,“ Sputnik Litva, 4. 12. 2019, staženo 16. 4. 2021, 
https://lt.sputniknews.ru/world/20191204/10816677/Ekspert-obyasnil-pochemu-u-NATO-net-realnogo-
vraga.html  

93 Michail Zacharov, „Spornye ugrozy: tri jabloka razdora na sammite NATO,“ Baltnews Litva, 6. 12. 2019, 
staženo 16. 4. 2021, https://baltnews.lt/nato/20191206/1019625074/Spornye-ugrozy-tri-yabloka-razdora-na-
sammite-NATO.html  

https://baltnews.lt/vilnius_news/20180712/1018211995.html
https://baltnews.lt/nato/20191206/1019625074/Spornye-ugrozy-tri-yabloka-razdora-na-sammite-NATO.html
https://baltnews.lt/nato/20191206/1019625074/Spornye-ugrozy-tri-yabloka-razdora-na-sammite-NATO.html
https://sputniknews.com/analysis/201805241064778423-skripal-video-message-analysis/
https://sputniknews.com/analysis/201805241064778423-skripal-video-message-analysis/
https://lt.sputniknews.ru/world/20191203/10800063/Turtsiya-prigrozila-boykotirovat-plany-NATO-po-zaschite-stran-Baltii-i-Polshi.html
https://lt.sputniknews.ru/world/20191203/10800063/Turtsiya-prigrozila-boykotirovat-plany-NATO-po-zaschite-stran-Baltii-i-Polshi.html
http://radiovesti.ru/person/249206/
https://lt.sputniknews.ru/world/20191204/10816677/Ekspert-obyasnil-pochemu-u-NATO-net-realnogo-vraga.html
https://lt.sputniknews.ru/world/20191204/10816677/Ekspert-obyasnil-pochemu-u-NATO-net-realnogo-vraga.html
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litevské politiky na příkladech jejich jednání v rámci summitů NATO jako nerozhodné a slabé. 

Politolog Vladimir Šapovalov např. ještě před bruselským summitem představoval cíle, se 

kterými se tam tehdejší prezidentka Dalia Grybauskaite vydala, jako vedlejší a pro kontext 

celého summitu nedůležité.94 Navíc, tyto požadavky, které konkrétně zahrnovaly nákup 

raketových systémů pro litevské ponorky od USA, byly proruským narativem popisovány jako 

neefektivní, protože dané vybavení bylo zastaralé a neúčinné.95 Jiný článek pojednávající 

o summitu z roku 2018 zmiňuje výroky litevské prezidentky směrem k jejímu americkému 

protějšku, které souvisely s výzvami k nadcházejícímu jednání Trumpa s ruským prezidentem 

Vladimirem Putinem. Baltnews tyto rady – ve kterých prezidentka nabádala Trumpa 

k nepředvídatelnému a tvrdému postoji vůči Putinovi – označil za směšné a nevhodné 

vzhledem k rozdílu v mocenském postavení USA a Litvy.96 Na londýnském summitu o rok 

později navíc současný litevský prezident Gitanas Nauseda apeloval na státy aliance, aby 

uznaly Rusko za světovou hrozbu. Kritika za tyto výroky se na něj snesla hned v několika 

článcích – byl nazýván „vulkánem s lávou rusofobie“97 či jako „reinkarnace Dalii 

Grybauskaite“.98  

Kromě summitů jsou pro ruský narativ příležitostí k negativnímu vyobrazení litevských 

politických představitelů i události spojené s přítomností aliančních jednotek na území Litvy. 

Při uvádění informací o dvou současně probíhajících cvičeních v Litvě v roce 2018 – Baltops 

2018 na moři a Saber Strike na pevnině – popisuje článek Litvu jako „polygon“, a to 

v souvislosti s umožněním volného pohybu spojeneckých jednotek po území Litvy po dobu 

těchto cvičení.99 Podobným způsobem byla Litva vedle dalších pobaltských států 

 
94 „Glavnye temy sammita NATO: finansirovanie, antirossijskaja retorika i vstreča Putina i Trampa,“ 

Baltnews Litva, 11. 7. 2018, staženo 16. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180711/1018208698.html 
95 Ibid.  
96„Kak Gribauskajte Trampa diplomatom byť učila,“ Baltnews Litva, 14. 7. 2018, staženo 16. 4. 2021, 

https://baltnews.lt/vilnius_news/20180713/1018216773.html  
97„Vulkan s rusofobskoj lavoj. Kak Litva vybiraet antirossijskuju isteriju na sammite NATO,“ Baltnews Litva, 

4. 12. 2019, staženo 16. 4. 2021, https://baltnews.lt/nato/20191204/1019620690/Vulkan-s-rusofobskoy-lavoy-
Kak-Litva-vybiraet-antirossiyskuyu-isteriyu-na-sammite-NATO.html 

98„Tretij srok Gribauskajte: kak Nauseda stanoviťsja ee reinkarnaciej,“ Baltnews Litva, 5. 12. 2019, staženo 
16. 4. 2021, https://baltnews.lt/nato/20191205/1019624094/Tretiy-srok-Gribauskayte-kak-Nauseda-
stanovitsya-ee-reinkarnatsiey.html  

99„Repeticija vojny na Baltike: Klajpeda prinimaet gostej,“ Baltnews Litva, 2. 6. 2018, staženo 15. 4. 2021, 
https://baltnews.lt/vilnius_news/20180602/1018115955.html  
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diskreditována i během námořního cvičení Baltops 2020, konkrétně jako „satelitní stát“.100 

Výše zmíněný politolog Jurij Zverev v jiném článku kritizoval další aspekt spojený s členstvím 

v NATO, a sice investice do obrany. Zverev je označil za gesto politické vůle směrem k USA – 

doslova se k nim litevští politici chovají jako „milující žena“. Podle něj jsou tyto kroky navíc 

zbytečné, protože Litvě žádné nebezpečí ze strany Ruska nehrozí, a nezodpovědné, 

vzhledem k tomu, že tyto prostředky se daly využít v jiných oblastech společnosti.101  

Podobně jako v případě Estonska s incidentem španělského letounu, či u Lotyšska se 

simulací potlačení povstání, dostalo se i v Litvě proruskému narativu příležitosti negativně 

vyobrazil reálný incident spojený s jednotkami NATO. V červenci 2018 došlo na silnici mezi 

městy Kaunas a Prienai k hromadné nehodě čtyř armádních vozidel, při níž se zranilo 13 

vojáků. Nešlo o jediný incident – již v předchozích letech k několika takovým na litevských 

silnicích došlo. Terčem kritiky se v tomto případě stalo podezřelé chování litevských úřadů, 

které na jedné straně odmítly, že by nehodu zavinil špatný stav vozovky, a na straně druhé 

požádaly Evropskou komisi o dotaci na opravu dálnic.102 Situaci nenapomohla ani další 

nehoda, při které opět za účasti armádního vozidla došlo i ke zranění civilistů, konkrétně 

dospělého muže a jeho pětiletého syna.103  

V kategorii narativů týkajících se NATO je tak viditelná největší shoda napříč všemi 

zeměmi, co se týče jejich povahy a rétoriky. Aliance obecně je na jedné straně popisovaná 

jako agresivní geopolitický celek, jenž na základě nutnosti své legitimizace bezdůvodně 

eskaluje napětí proti Rusku. To má zdiskreditovat samotnou podstatu NATO, které se 

definuje jako obranná aliance, ale také jej vyobrazit jako paranoidní uskupení států, 

prosazující diskurs o neexistující ruské hrozbě. V tomto ohledu tak narativ staví RF do role 

oběti, která musí odolávat expanzivním a eskalačním tendencím NATO. Na druhé straně se 

podle narativu jedná o slabou a nejednotnou organizaci, která je na základě vnitřních 

 
100 „Pod silami Rossii. Kak prochodjat 'zabolevšie' učenija NATO Baltops-2020,“ Baltnews Litva, 10. 6. 2020, 

staženo 16. 4. 2021, https://baltnews.lt/nato/20200610/1019991329/Pod-silami-Rossii-Kak-prokhodyat-
zabolevshie-ucheniya-NATO-Baltops-2020.html  

101 Anastasija Savinova, „Chočet byť ljubimoj ženoj amerikanskogo gospodina – ekspert ob učastii Litvy 
v NATO,“ Baltnews Litva, 30. 12. 2019, staženo 16. 4. 2021,  
https://baltnews.lt/nato/20191230/1019618734/Khochet-byt-lyubimoy-zhenoy-amerikanskogo-gospodina--
ekspert-ob-uchastii-Litvy-v-NATO.html  

102 „Dajte polmiliarda: Litva chočet rešiť problemu dorog za sčet Evrosojuza,“ Baltnews Litva, 11. 6. 2018, 
staženo 16. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180611/1018135625.html  

103„NATO v DTP: kak voennye aljansa v Litve naechali na mašinu s pjatiletim rebenkom,“ Baltnews Litva, 
22. 8. 2018, staženo 16. 4. 2021, https://baltnews.lt/vilnius_news/20180822/1018304126.html  
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rozporů výrazně polarizovaná a neschopná v případě ohrožení konat. Toto téma je používané 

zejména při rozporech mezi členy aliance, přičemž platí, že čím více rozporů mezi 

jednotlivými členy v otázce zahraniční politiky a bezpečnosti, tím více materiálu pro tvorbu 

článků zesilujících tyto rozdílné tendence. Zároveň, jakékoliv selhání napomáhá diskursu 

o slábnoucí alianci, což má snížit důvěryhodnost NATO ve smyslu neschopnosti poskytnout 

bezpečnostní garance v případě ohrožení. Kromě kritiky NATO jsou v této kategorii narativů 

kritizovány také samotné pobaltské státy, které svým příliš loajálním přístupem k alianci 

umožňují destabilizaci vnitřní situace na svém území, a to jak v souvislosti s rostoucími 

výdaji, tak s přítomností aliančních jednotek. To znamená, že se jedná nejen o další 

diskreditující diskurs na adresu aliance, tedy konkrétních vojáků nacházejících se na území 

pobaltských států, ale také namířený proti důvěryhodnosti v politické představitele 

jednotlivých států v Pobaltí.  
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5 Vyhodnocení jednotlivých narativů na základě jejich dopadů na společnost 

v pobaltských zemích 

Po detailním rozboru proruských narativů ve stanovených kategoriích je nutné 

vyhodnotit jejich možný dopad na společnost v jednotlivých státech. Obecně se dá říct, že 

drtivá většina všech výše zmíněných narativů, pojednávajících o situaci v Pobaltí, byla 

konfrontační, diskreditující a polarizující a cílovou skupinou bylo především ruskojazyčné 

obyvatelstvo. Je nutné zmínit, že reálné dopady konkrétních analyzovaných narativů je 

složité pojmout v celém rozsahu. Existuje jen několik málo průzkumů veřejného mínění, 

které analyzují, do jaké míry lidé šířeným narativům důvěřují, a proto je nutné vyhodnotit 

jiné faktory, které s vlivem narativů přímo či nepřímo souvisí. Nejprve bude zanalyzovaná 

sledovanost ruskojazyčných médií působících v Pobaltí, což poskytne přehled o maximálním 

možném dopadu proruského diskursu na místní obyvatele. Poté budou následovat průzkumy 

spojené se třemi kategoriemi narativů, konkrétně míra integrace, sounáležitost rusofonních 

menšin s konkrétním státem a jejich důvěra ve státní instituce; rozsah tzv. sovětské nostalgie 

a vnímání společné historie ve veřejnosti, vč. oslav významných dat; a nakonec vztah 

místních k NATO a Západu celkově. Všechny tyto faktory poskytnou přehled o tom, jaký 

celkový možný dopad mohou proruské narativy na pobaltskou společnost mít. 

5.1 Ruskojazyčný mediální prostor v Pobaltí a jeho případný vliv na obyvatele 

Mediální sféra v pobaltských státech je specifická dvěma oddělenými informačními 

prostory na základě jazyka. To vytváří potenciální hrozbu pro větší destabilizaci společnosti 

vzhledem k tomu, že v ruskojazyčném prostředí mohou rezonovat proruské narativy. Data 

dokazují popularitu takových médií zejména u televizních kanálů v Lotyšsku a Estonsku. 

V první jmenované zemi podle sledovanosti z roku 2020 byly nejpopulárnější lotyšské 

televize – soukromá TV3 (10,8 %) a veřejnoprávní LTV1 (10,1 %) – ty však byly následované 

trojicí ruskojazyčných kanálů vysílajících obsah přímo z Ruska: PBK (7,2 %), RTR Planeta 

Baltija (7,1 %) a NTV Mir Baltic (6,4 %). V porovnání s nimi měla veřejnoprávní LTV7 vysílající 

část svého programu v ruštině jen 3 %.1 V Estonsku byla sledovanost v roce 2018 nejvyšší 

u veřejnoprávních televizí – dvěma kanály v estonštině a jedním (ETV+) v ruštině – z 19 %, 

 
1 „Konsolidētās TV skaītākais kanāls 2020. gadā – TV3,“ Kantar.lv, 12. 1. 2021, staženo 21. 4. 2021, 

https://www.kantar.lv/konsolidetas-tv-skatitakais-kanals-2020-gada-tv3/  

https://www.kantar.lv/konsolidetas-tv-skatitakais-kanals-2020-gada-tv3/
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přičemž ruskojazyčné kanály (PBK aj.) zaujímaly čtvrtou největší sledovanost s 10 %.2  V Litvě 

podle dat z roku 2016 měly ruskojazyčné kanály marginální roli – samotný PBK zaujímal 

pouze 2,3 %, přičemž mediální skupina BMA, které tyto kanály zprostředkovává, měla jen 6% 

podíl na mediálním trhu.3 U Litvy je tak obsah výrazně redukovaný, o čemž svědčí např. 

i průměrná denní návštěvnost proruských serverů v roce 2017, která činila u Baltnews 700 

lidí, a u Sputniku Litva 900 čtenářů.4  

K údajům ostatních dvou zemí je nutné dodat několik dalších faktorů. Mezi 

ruskojazyčnými kanály v Lotyšsku sledovanost značně kolísala v horizontu od roku 2016, 

avšak v celkovém součtu se sledovanost tří výše zmíněných kanálů pohybovala stabilně okolo 

20 %.5 Počet diváků těchto kanálů se tak výrazně nezvýšil, ale ani nesnížil. Co se týče obsahu, 

tak konkrétně PBK, tedy nejpopulárnější z ruskojazyčných kanálů, je oblíbený spíše kvůli 

zábavnímu programu, a jeho zpravodajství je podle expertů více neutrální než např. 

v případě méně oblíbených NTV Mir a RTR Planeta.6 To však nic nemění na tom, že 

v Lotyšsku jsou zejména ruskojazyční obyvatelé prokremelskému obsahu v televizním 

zpravodajství hojně vystaveni. V Estonsku je situace jiná. Jak bylo zmíněno výše, 

ruskojazyčné kanály vysílající obsah z ruských programů mají nižší sledovanost v porovnání 

s estonskýimi. Navíc, 63 % ruskojazyčných Estonců v roce 2019 považovalo zpravodajství na 

veřejnoprávním kanále ETV+ za důvěryhodné, zatímco zpravodajství na PBK 53 %.7 Od roku 

2014 také u estonských ruskojazyčných obyvatel vzrostla důležitost veřejnoprávních médií na 

škále 1–10 ze 7,9 na 8,4.8  

V případě internetových serverů je u místních, stejně jako u ruskojazyčných, 

nejpopulárnější server Delfi, který měl např. v Lotyšsku v roce 2017 přes 900 tisíc denních 

 
2 Andres Jõessar a Ragne Kõuts-Klemm, „Is The Role of Public Service Media in Estonia Changing?“ Baltic 

Screen Media Review 7, č. 1 (2020): 97–116, 
https://www.researchgate.net/publication/340412230_Is_the_Role_of_Public_Service_Media_in_Estonia_Cha
nging/link/5e8733a092851c2f527849a2/download, 106  

3 Olga Čižovová, „Disinformation Resilience Index in Central and Eastern Europe,“ Prism Ukraine, 2018, 
http://prismua.org/wp-content/uploads/2018/06/DRI_CEE_2018.pdf, 197 

4 Ibid., 198  
5 „Konsolidētās TV skaītākais kanāls 2020. gadā – TV3,“ Kantar.lv, 12. 1. 2021, staženo 21. 4. 2021, 

https://www.kantar.lv/konsolidetas-tv-skatitakais-kanals-2020-gada-tv3/ 
6 Andis Kudors, „Latvia: Disinformation Resilience Index“, Prism Ukraine, 31. 7. 2018, staženo 21. 4. 2021, 

http://prismua.org/en/english-latvia-disinformation-resilience-index/   
7 Jõessar a Kõuts-Klemm, „Is The Role of Public Service Media in Estonia Changing?“ 107.  
8 Ibid. 

https://www.researchgate.net/publication/340412230_Is_the_Role_of_Public_Service_Media_in_Estonia_Changing/link/5e8733a092851c2f527849a2/download
https://www.researchgate.net/publication/340412230_Is_the_Role_of_Public_Service_Media_in_Estonia_Changing/link/5e8733a092851c2f527849a2/download
http://prismua.org/wp-content/uploads/2018/06/DRI_CEE_2018.pdf
https://www.kantar.lv/konsolidetas-tv-skatitakais-kanals-2020-gada-tv3/
http://prismua.org/en/english-latvia-disinformation-resilience-index/
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čtenářů.9 Problém u tohoto média představuje fakt, že zde vzniká rozdílný obsah na základě 

jazyka. V ruštině sice není nijak propagandistický, ovšem prohlubuje to problém rozdělených 

informačních prostor.10 Internetové platformy Baltnews a Sputnik Latvija takto výrazný 

úspěch nemají. Podle veřejně dostupných dat ze serveru similarweb.com11 z období od října 

2020 do března 2021 uvedených níže v tabulce je zřejmé, že mezi ruskojazyčnými čtenáři 

mají tyto servery mnohonásobně nižší návštěvnost v porovnání právě s Delfi. Lze také říct, že 

ruskojazyčné servery jsou oproti ostatním zemím nejpopulárnější v Lotyšsku. Vysoký počet 

čtenářů v Litvě totiž ovlivnil říjen 2020, kdy měl server návštěvnost 670 tisíc, která však poté 

výrazně poklesla a dále se průměrně pohybovala okolo 300 tisíc.12 Chybějící údaje 

u estonského Sputniku souvisí s pozastavením jeho činnosti od ledna 2020.13 

Průměrná návštěvnost serverů: 

říjen 2020–březen 2021 

Rus.delfi (.lt/.lv/.ee) Baltnews (.lt/.lv/.ee) Sputnik News 

(.lt/.lv) 

Litva 2,55 milionu 331,6 tisíc 890 tisíc 

Lotyšsko 10,1 milionu 281,6 tisíc 1,62 milionu 

Estonsko 7,3 milionu 148,3 tisíc X 

 

Z tabulky rovněž vyplývá, že Baltnews měl v Litvě a Lotyšsku výrazně nižší návštěvnost 

než Sputnik News. Podle analýzy Re:Baltica z roku 2017 to souvisí s tím, že portál slouží spíše 

k vytváření a šíření informací dále do informačního prostoru, aby je případně převzala jiná 

média.14 Nehledě na jejich roli, dopad těchto a dalších serverů je podle Withera omezen 

pouze na ruskojazyčné publikum, protože příslušníci místního etnika jsou si vědomi povahy 

těchto serverů a jejich obsah tak nevyhledávají.15 V Litvě to dokazují např. i data návštěvnosti 

Sputniku v litevštině, která v průměru mezi říjnem 2020 a březnem 2021 činila pouhých 58 

 
9 Čižovová, „Disinformation Resilience Index,“ 179. 
10 Ibid. 
11 „Similar Web,“ SimilarWeb.com, staženo 21. 4. 2021, https://www.similarweb.com/website/  
12 „Baltnews.lt – March 2021 Overview,“ SimilarWeb.com, staženo 21. 4. 2021, 

https://www.similarweb.com/website/baltnews.lt/#overview  
13 „Sputnik ends operations in Estonia“, ERR.ee, 1. 1. 2020, staženo 21. 4. 2021, 

https://news.err.ee/1019231/sputnik-ends-operations-in-estonia  
14 Inga Springe a Sanita Jemberga, „Sputnik´s Unknown Brother,“ 6. 4. 2017, staženo 21. 4. 2021, 

https://en.rebaltica.lv/2017/04/sputniks-unknown-brother/   
15 James K. Wither, „Making Sense of Hybrid Warfare,“ Connections 15, č. 2 (2016): 73–87, 

https://www.jstor.org/stable/10.2307/26326441, 84. 

https://www.similarweb.com/website/
https://www.similarweb.com/website/baltnews.lt/#overview
https://news.err.ee/1019231/sputnik-ends-operations-in-estonia
https://en.rebaltica.lv/2017/04/sputniks-unknown-brother/
https://www.jstor.org/stable/10.2307/26326441
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tisíc.16 Situace je však podobná i v dalších dvou zemích. Zatímco v Lotyšsku podle Murinské 

a kol. vliv proruských médií nepřesahuje 40 % populace v zemi,17 v Estonsku se potenciální 

hrozba ovlivnění dle Stoicesca týká pouze části neestonských obyvatel, kteří nejsou 

integrovaní a nemluví místním jazykem.18 V tomto ohledu je také nutné zmínit míru mediální 

gramotnosti v pobaltských zemích, která také souvisí s odolností jejích obyvatel před 

proruskými narativy. Podle výzkumu mediální gramotnosti ve 35 evropských zemích se 

Estonsko umístilo v rámci pobaltského regionu nejvýše, se 69 body (1. Finsko mělo 76), 

přičemž Lotyšsko (56 bodů) a Litva (55) se nacházely zhruba v polovině žebříčku.19  

Na základě těchto předpokladů je tak nutné dále vyhodnotit potenciální vliv proruských 

narativů v Pobaltí skrze spřízněná média, a to jak na základě faktorů zformovaných v rámci 

kategorií, tak případně i jiných.  

5.2 Možné dopady narativů pojednávajících o etnických, jazykových a kulturních 

faktorech 

První skupina narativů se zaměřovala na situaci ruskojazyčných menšin ve všech třech 

pobaltských zemích. Jak již bylo zmíněno výše, rusofonní obyvatelé v Pobaltí, především tedy 

v Estonsku a Lotyšsku, se zde vyskytují v hojném počtu. Vzhledem k neochotě některých 

příslušníků této menšiny se integrovat vznikají vhodné podmínky pro aplikaci proruského 

narativu. Jeho cílem není ani tak chránit práva těchto lidí, či vyřešit dané problémy, ale spíše 

na ně poukázat a tím eskalovat napětí ve společnosti pobaltských států. Souhrnně lze říci, že 

narativy pojednávající o etnicko-jazykových tématech ruskojazyčných menšin v Pobaltí se 

snaží vyobrazit postoj k menšinám jako diskriminující. Na základě toho byla ruskojazyčným 

obyvatelům záměrně odepřena občanská, jazyková a kulturní práva, což podle proruského 

narativu vedlo k tomu, že se ocitli na okraji společnosti. V ideálním případě by tento narativ 

měl vést nejenom k diskreditaci a oslabení důvěry ve stát, ale také k vyvolání protestního 

 
16 „Sputniknews.lt – March overview,“ SimilarWeb.com, staženo 21. 4. 2021, 

https://www.similarweb.com/website/sputniknews.lt/#overview  
17 Sandra Murinska, Olena Aleksandrova a Roman Dodonov, „Information warfare: future challenges of 

Latvia and Ukraine,“ Skhid 5, č. 157 (2018): 66–72, https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5(157).148661, 

69.  
18 Kalev Stoicescu, „The Evolution of Russian Hybrid Warfare: Estonia,“ The Center for European Policy 

Analysis, 29. 1. 2021, staženo 21. 3. 2021, https://cepa.org/the-evolution-of-russian-hybrid-warfare-estonia/ 
19 Monika Hossová, „Fake News and Disinformation: Phenomenons of Post-Factual Society,“ Media 

Literacy and Academic Research 1, č. 2 (2018): 27–35, 
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-b2564cd3-cc84-491c-b99c-e46d746ae0fa, 31.  

https://www.similarweb.com/website/sputniknews.lt/#overview
https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5(157).148661
https://cepa.org/the-evolution-of-russian-hybrid-warfare-estonia/
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-b2564cd3-cc84-491c-b99c-e46d746ae0fa
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potenciálu rusofonních obyvatel, aby jednali v zájmu Kremlu. Jinými slovy, destabilizovat 

vnitřní situaci v pobaltských zemích tím, že se polarizuje společnost na základě zavádějících 

a konfrontačních informací o diskriminaci a potlačování práv menšin.  

Dopady narativů lze analyzovat na konkrétních datech popisujících situaci 

ruskojazyčných menšin v pobaltských zemích. Jeden z průzkumů veřejného mínění v lotyšské 

ruskojazyčné komunitě sledoval chápání vztahů těchto lidí s etnickými Lotyši a jejich 

případnou změnu mezi lety 2015 a 2017. Zatímco v prvním zmíněném roce považovalo tyto 

vztahy za velmi dobré či dobré 21 % dotázaných a za velmi špatné či špatné 22 %, o dva roky 

později počet pozitivně odpovídajících respondentů vzrostl na 48 % a na druhé straně klesl 

na pouhých 8 %.20 V tomto časovém období se navíc zlepšila situace v souvislosti s rozvojem 

kulturních a jazykových práv, i když ne tak výrazně. Konkrétně, v roce 2015 zajištění těchto 

hodnot velmi dobře hodnotilo 24 % dotázaných a velmi špatně 27 %, přičemž v roce 2017 už 

byla bilance 36 % na jedné straně a 17 % na straně druhé.21 Ve stejném výzkumu však 

mnoho ruskojazyčných obyvatel Lotyšska odpovědělo jinak na podobnou otázku – zdali cítí, 

že je ohrožena jejich kulturní a jazyková identita – s čímž souhlasila v letech 2014 i 2016 

přibližně polovina z této skupiny, zatímco proti se vyjádřilo necelých 40 % lidí.22 To ukazuje 

na polaritu názorů v této tématice, ovšem v žádném z případů se nejedná o většinový názor 

v této komunitě.  

Co se týče míry integrace ruskojazyčných v Lotyšsku, tak podle analýzy z roku 2016 se 

obecně lépe v tomto ohledu dařilo mladším lidem. V roce 2016 disponovalo statutem 

občana 90 % rusofonních Lotyšů ve věku od 17 do 32 let, zatímco u věkové skupiny nad 60 

let to bylo 71 %.23 Rostoucí počet ruskojazyčných získávajících statut občanů Lotyšska 

potvrdil i další průzkum, kde byl uveden pouze 11% podíl lidí bez občanství v Lotyšsku, 

přičemž většina z nich spadala do věkové kategorie nad 40 let.24 V případě Estonska byla 

situace kolem občanství složitější. Mnoho rusofonních lidí bez občanství mělo k integraci 

 
20 Mārtiņš Kaprāns, „Isolating Russia´s three master narratives in Latvia,“ Stopfake.org, 31. 12. 2017, 

staženo 21. 4. 2021, https://www.stopfake.org/en/isolating-russia-s-three-master-narratives-in-latvia/  
21 Ibid.  
22 Ibid. 
23 Juris Rozenvalds, „Integration in Latvia: Flows and Ebbs in National and European Context,“ CBU 

International Conference Proceedings 4 (2016): 403–407, 
https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/787, 405–406.  

24 Indra Ekmanis, „Why Isn´t Latvia the 'Next' Crimea? Reconsidering Ethnic Integration,“ Orbis 64, č. 3 
(2020), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7329285/  

https://www.stopfake.org/en/isolating-russia-s-three-master-narratives-in-latvia/
https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7329285/
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spíše negativní vztah, a to především v souvislosti se složitostí estonštiny. Studie z roku 2011 

podle míry integrace ruskojazyčných identifikovala, že polovina z nich byla slabě 

naturalizovaná, zejména co se jazykových znalostí týče. Na druhé straně, v roce 2014 činil 

celkový počet neobčanů 6,7 % populace, což bylo méně než v případě Lotyšska.25 Jiný 

výzkum později uvedl, že počet lidí bez občanství se v zemi snížil mezi lety 1992 a 2015 o 48 

%.26  

S rostoucím zájmem o integraci souvisí i znalost jazyka. Podle průzkumu z roku 2018 sice 

používalo lotyštinu jako svůj první jazyk pouze 37 % rusofonní populace, ovšem alespoň 

základy ovládalo 91 % příslušníků ruskojazyčné komunity, z toho 76 % dovedlo užívat jazyk 

plynně. Navíc je z tohoto průzkumu patrný ještě jeden fenomén, tzv. integrace zdola – 43 % 

rusofonních lidí se naučilo lotyštinu díky konverzaci s přáteli.27 Tento fakt tak rovněž 

potvrzuje výše zmíněné zlepšování vztahů mezi oběma jazykovými komunitami, které 

vzájemnými interakcemi přispívaly plynulému začlenění rusofonních obyvatel do lotyšské 

společnosti. 

S tím souvisí také identifikace těchto lidí se státem, ve kterém žijí. Průzkum veřejného 

mínění zabývající se pocitem příslušnosti ruskojazyčné menšiny k lotyšské státnosti ukázal, že 

se takto identifikuje 64 % lidí této komunity.28 O dva roky později se počet lidí s pocitem 

sounáležitosti k Lotyšsku zvýšil až na 84,3 %.29 Studie z roku 2019 navíc ukázala, že 61 % 

ruskojazyčných Lotyšů bylo hrdých na svou zemi pobytu, přičemž o 4 roky dříve se takto 

vyjádřilo pouze 15 % etnických Rusů.30 S tím je spojena i možná inklinace k RF, která by 

 
25 Juhan Kivirähk, „Integrating Estonia´s Russian-Speaking Population: Findings of National Defense 

Opinion Surveys,“ International Centre for Defence and Security 2014: 1–29, https://icds.ee/wp-
content/uploads/2014/Juhan_Kivirahk_-_Integrating_Estonias_Russian-Speaking_Population.pdf, 4; 8. 

26 Silviu Kondan a Mridvika Sahajpal, „Integration Policy and Outcomes for the Russian-Speaking Minority 
in Estonia,“ Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the EU (2017): 103–120, 
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1127&context=urceu, 113.  

27 Indra Ekmanis, „The Forest not the Trees: Hidden Successes of Latvian Integration,“ Foreign Policy 
Research Institute, 27. 7. 2018, staženo 22. 4. 2021, https://www.fpri.org/article/2018/07/the-forest-not-the-
trees-hidden-successes-of-latvian-integration/  

28 „Two thirds 'loyal' to Latvia in minority poll,“ LSM.lv, 26. 8. 2014, staženo 22. 4. 2021, 
https://eng.lsm.lv/article/society/society/two-thirds-loyal-to-latvia-in-minority-poll.a96030/  

29 Una Bergmane, „Fading Russian Influence in the Baltic States,“ Orbis 64, č. 3 (2020), 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7329289/   

30 „Majority of Russian speakers proud to live in Latvia says study“, LSM.lv, 2. 12. 2019, staženo 22. 4. 
2021, https://eng.lsm.lv/article/society/society/majority-of-russian-speakers-proud-to-live-in-latvia-says-
study.a340319/; Jeff Diamant, „Ethnic Russians in some former Soviet republics feel a close connection to 
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mohla znamenat nebezpečí při případné aktivizaci této skupiny obyvatel. V roce 2014 

vyjádřila čtvrtina rusofonních lidí v Lotyšsku silný osobní vztah k RF a o dva roky později to 

bylo dokonce 28,3 % dotázaných z této skupiny obyvatel.31 Z jedné studie z roku 2017 

vyplývá, že 15 % ruskojazyčných obyvatel Estonska mělo slabou státní identitu.32 V porovnání 

s lidmi, kteří deklarují svou sounáležitost s lotyšským či estonským státem, jde však 

o menšinu. Navíc je nutné dodat, že i přes to, že tito lidé mohou cítit jistou inklinaci s ruskou 

identitou skrze jazyk, tak většinou to nijak nespojují s ruskou státností.33 

Je však nutné zmínit, že i přes úspěšnou integraci se u ruskojazyčné komunity problémy 

a nesouhlas s některými politickými rozhodnutími skutečně vyskytují. Jedna z takových 

situací nastala právě v souvislosti s plánovanou školskou reformou v Lotyšsku. Podle 

průzkumu z července 2019 podporovalo tuto iniciativu 41,4 % z celkového počtu obyvatel 

a 34,7 % bylo proti. Odlišnosti byly patrné právě na základě rozdílných jazyků – zatímco 

u občanů s lotyštinou jako prvním jazykem činilo souhlasné stanovisko 59,4 %, celkem 64 % 

ruskojazyčných bylo proti.34 Navíc, podle jiné studie ze stejného roku, vyjádřilo důvěru ve 

schopnosti lotyšských státních institucí pouze 26 % příslušníků rusofonní menšiny, přičemž 

Lotyšů takto odpovědělo 35 %.35 Tato většina se u svých potomků obávala možné ztráty 

kulturní a jazykové identity na základě této školské reformy.36 Nicméně, jak bylo zmíněno 

v předchozí kapitole, právo na vzdělávání v rodném jazyce studentům z menšinových rodin 

zůstalo, stejně jako předmětů týkajících se historie, kultury a literatury dané menšiny.37 

 
Russia,“ PewResearch.com, 24. 7. 2017, staženo 22. 4. 2021, https://www.pewresearch.org/fact-
tank/2017/07/24/ethnic-russians-in-some-former-soviet-republics-feel-a-close-connection-to-russia/     

31 „Two thirds 'loyal' to Latvia in minority poll,“ LSM.lv, 26. 8. 2014, staženo 22. 4. 2021, 
https://eng.lsm.lv/article/society/society/two-thirds-loyal-to-latvia-in-minority-poll.a96030/; Bergmane, 
„Fading Russian Influence in the Baltic States.“  

32 Čižovová, „Disinformation Resilience Index,“ 121.  
33 Ekmanis, „Why Isn´t Latvia the 'Next' Crimea?“ staženo 22. 4. 2021.  
34 „LSM survey reveals stark splits over minority schools in Latvia“, LSM.lv, 10. 7. 2019, staženo 22. 4. 

2021, https://eng.lsm.lv/article/society/education/lsm-survey-reveals-stark-splits-over-minority-schools-in-
latvia.a325229/ 

35 „Majority of Russian speakers proud to live in Latvia says study“, LSM.lv, 2. 12. 2019, staženo 22. 4. 
2021, https://eng.lsm.lv/article/society/society/majority-of-russian-speakers-proud-to-live-in-latvia-says-
study.a340319/   

36 Māris Cepurītis a Austris Keišs, „Hostile Narratives and Their Impact: The Case of Latvia“, v Russia´s 
Footprint in the Nordic-Baltic Information Environment 2019/2020, vyd. Māris Cepurītis a kol., (Riga: NATO 
Strategic Communication Centre of Excelence, 2020): 18–31, https://stratcomcoe.org/publications/russias-
footprint-in-the-nordic-baltic-information-environment-20192020/24, 22.  

37 „Saeima okays major language reform“, LSM.lv, 23. 3. 2018, staženo 22. 4. 2021, 
https://eng.lsm.lv/article/politics/saeima/saeima-okays-major-language-reform.a272403/  
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Celkové nespokojenosti také nahrává životní situace většiny ruskojazyčných lidí 

v Lotyšsku či v Estonsku, která je u nich v porovnání s většinou horší, a je tak dalším 

potenciálním faktorem k případné polarizaci. Právě v této oblasti má tak narativ diskreditující 

státní instituce a pojednávající o společenských nerovnostech nejvíce šancí na úspěch. 

Berzina ve své analýze zkoumající vztah mezi politickou nedůvěrou a konzumací obsahu 

proruských médií v Lotyšsku zjistila, že i přes rostoucí sledovanost se zvýšila důvěryhodnost 

v politické instituce. Podle ní tak politická důvěra přímo nesouvisí s přijímáním informací 

z proruských médií, ale je také nutné zvážit politické a ekonomické faktory přispívající 

k celkové spokojenosti občanů Lotyšska, jako rostoucí HDP, nižší nezaměstnanost či klesající 

korupce.38 Na druhé straně, i přes rostoucí trend byla důvěra v politiku v lotyšské společnosti 

stále na nízké úrovni, z čehož Berzina usoudila, že „ruské informační aktivity ovlivňují 

nepřímo politickou důvěru, která by mohla být vyšší, pokud by zde tyto aktivity nepůsobily.“39 

Zhoršená socioekonomická situace se vztahuje zejména na ruskojazyčné obyvatele žijící na 

periferii.40 I přes tyto problémy nelze očekávat žádnou radikální polarizaci či dokonce 

separatismus, jako v případě Ukrajiny. V obou zemích totiž na jedné straně panují lepší 

životní podmínky v porovnání se sousedními ruskými regiony, a na straně druhé u drtivé 

většiny rusofonních obyvatel existuje díky úspěšné naturalizaci silný pocit sounáležitosti 

s Estonskem, příp. Lotyšskem.41  

Stručně je třeba také zmínit možné dopady narativu v Litvě, ačkoliv zde je poměr 

rusofonních menšin výrazně menší nežli v předchozích dvou státech, konkrétně necelých 6 % 

Poláků a 5 % etnických Rusů.42 Podmínky pro nabytí občanství pro ně navíc byli daleko 

jednodušší v porovnání s Estonskem a Lotyšskem, což znamená, že neintegrovaná část 

těchto obyvatel není nijak výrazná. Příslušníci těchto etnik sice používají jazyk dané menšiny, 

 
38 Ieva Bērziņa, „Political Trust and Russian Media in Latvia,“ Journal on Baltic Security 4, č. 2 (2018): 1–8, 

https://www.researchgate.net/publication/330933464_Political_Trust_and_Russian_Media_in_Latvia, 7. 
39 Ibid., 8.  
40 Mārtiņš Kaprāns a Inta Mieriņa, „Ideological Polarization in Baltic Societies: A Cross-National Survey 

Report,“ Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas Institūts [Institut filozofie a sociologie Lotyšské 
univerzity] (2019): 1–88, http://fsi.lu.lv/userfiles/file/2019_ideological_polarization_report.pdf, 33-34 

41 Andrew Radin, „Hybrid Warfare in The Baltics – Threats and Potential Responses“, RAND Corporation 
(2017): 1–48, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1577.html, 20–21; David J. Trimbach, „Estonian 
Citizenship Policy: The Restoration of a Country Leads to Statelessness,“ Migration Policy Institute, 1. 6. 2017, 
staženo 22. 4. 2021, https://www.migrationpolicy.org/article/estonian-citizenship-policy-restoration-country-
leads-statelessness-some  

42 Čižovová, „Disinformation Resilience Index,“ 190.   
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ovšem chápou ho pouze jako projev své identity, nikoliv inklinace k jinému státu.43 Tomu 

odpovídá i postoj patrný z průzkumu veřejného mínění v litevském obyvatelstvu, kde se 

největší část respondentů (40 %) vyjádřila ohledně vztahu s Ruskem pro spolupráci, ale 

zároveň nevěřila prezidentu Putinovi.44 I přes to existují v litevské společnosti konkrétní 

problémy spojené s příslušností k jinému etniku. Na jedné straně to bylo nutné přepisování 

jmen do litevské abecedy či povinnost skládat závěrečné zkoušky v litevštině, na straně 

druhé třeba stereotypizace příslušníků etnických menšin, které Litevci považují za 

podporovatele Vladimira Putina či Valdemara Tomaševského.45 Nejedná se však o žádnou 

formu diskriminace, což potvrzují i průzkumy. Roli ruštiny ve společnosti za důležitou 

považovalo v roce 2020 73 % obyvatel Litvy, přičemž ve stejném průzkumu s výrokem, že by 

byla ruština základem pro diskriminaci v zemi, nesouhlasilo 68 % obyvatel.46 Tento trend se 

prokázal i v průzkumu na unijní úrovni v roce 2019, a to do jisté míry u všech tří států:47 

Eurobarometer 493 (2019) Litva Lotyšsko Estonsko 

Do jaké míry je ve Vaší zemi rozšířená etnická 

diskriminace? VELMI/MÁLO 

18 % / 71 % 25 % / 58 % 35 % / 51 % 

 

5.3 Možné dopady narativů pojednávajících o historických faktorech 

Druhá kategorie narativů cílila na další aspekt sdílené identity mezi RF a ruskojazyčnými 

krajany mimo její území. Historie a historická paměť jsou klíčovými komponenty domácí 

i zahraniční politiky Ruska, přičemž klíčovou událostí pro výklad dějinných událostí je Druhá 

světová válka, resp. podle ruského výkladu Velká vlastenecká válka. Detaily byly představeny 

v předchozích kapitolách, ovšem je nutné připomenout, co je cílem daných historických 

výkladů. Diskreditující narativy o falzifikaci sovětské historie na straně jedné, a o glorifikaci 

 
43 Ieva Kuraitytè, „Lithuania´s Russians torn between two countries: 'I need to prove that I belong here',“ 

LRT.lt, 5. 12. 2020, staženo 22. 4. 2021, https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1285073/lithuania-s-
russians-torn-between-two-countries-i-need-to-prove-that-i-belong-here   

44 „Public opinion poll: Lithuania“, Center for Insights in Survey Research (2020): 1–43, 
https://www.iri.org/sites/default/files/lithuania_slide_deck_ltu-to_be_published.pdf, 32.  

45 Laura Adamovičienè, „Two mother tongues and post-Soviet transition: Lithuania´s ethnic minorities 30 
years later,“ LRT.lt, 25. 5. 2020, staženo 22. 4. 2021, https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1180735/two-
mother-tongues-and-post-soviet-transition-lithuania-s-ethnic-minorities-30-years-later 

46 „Public opinion poll: Lithuania,“ 33–34.  
47 „Special Eurobarometer 493: Discrimination in European Union – Report “, Kantar, 29. 10. 2019, 

staženo 22. 4. 2021, https://data.europa.eu/data/datasets/s2251_91_4_493_eng?locale=en, 15.  
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fašismu a nacismu na straně druhé, mají za cíl stejně jako u předchozí kategorie především 

udržení vlivu na místní populaci. Propagace ruského výkladu historie – v němž je SSSR 

vnímán jako státní útvar, který byl hlavní obětí války a zasloužil se následně o porážku 

nacismu – navíc udržuje dobrou image i současnému politickému režimu v Rusku.  

Na rozdíl od problematiky etnického a jazykového charakteru se tato témata vzhledem 

ke společné minulosti v SSSR týkají všech tří států stejně. V tomto ohledu je důležité zmínit, 

jak společnost v jednotlivých zemích nahlíží na sovětskou minulost. Podle průzkumu48  z let 

2015–2016, jehož výsledky jsou shrnuté níže v tabulce, byla sovětská nostalgie nejvíce 

patrná v Lotyšsku. Ve stejném průzkumu se dále analyzovalo pozitivní vnímání dvou 

prominentních postav sovětských dějin – Stalina a Gorbačova. Ve všech třech zemích byl 

několikanásobně pozitivněji vnímán právě druhý jmenovaný, protože si jej místní spojují 

zejména s uvolněním poměrů v SSSR či jeho rozpadem. I zde je však patrné, že sovětský 

odkaz je nejvýraznější zejména v Lotyšsku. 

Sovětská nostalgie: průzkum 2015–2016 Litva Lotyšsko Estonsko 

Rozpad SSSR jako negativní událost 23 % 30 % 15 % 

Pozitivní vnímání Stalina/Gorbačova v historii 8 % / 48 % 11 % / 39 % 9 % / 56 % 

 

V souvislosti se sovětskou nostalgií u obyvatelstva pobaltských států je třeba vzít v potaz 

několik dalších faktorů. Pozitivně vnímá SSSR spíše starší populace pobaltských zemí, tedy 

zejména pamětníci. To je specifikováno i ve výše zmíněném průzkumu – zatímco u věkové 

kategorie 18–35 let se v Lotyšsku kladně k Sovětskému svazu stavělo 22 % respondentů, tak 

u skupiny nad 35 let to bylo 11 % více.49 V jiné studii z roku 2016, zaměřené pouze na Litvu, 

vyjádřilo pozitivní percepci k životu za sovětské éry 26 % respondentů, z čehož 62 % byli 

etničtí Rusové a 46 % senioři žijící v Litvě, nehledě na etnický původ.50 Kromě věkového 

faktoru souvisí se sovětskou nostalgií i socioekonomická situace v Pobaltí, kdy zejména 

pamětníci SSSR mají spojený život za minulého režimu s ekonomickým zabezpečením 

 
48 „Views on Role of Russia in the region, and the Soviet Union,“ Pew Research Center, 10. 5. 2017, 

staženo 22. 4. 2021, https://www.pewforum.org/2017/05/10/views-on-role-of-russia-in-the-region-and-the-
soviet-union/  

49 Ibid.  
50 Čižovová, „Disinformation Resilience Index,“ 193. 
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a jistotami.51 Lze tak předpokládat, že mezi mladými lidmi fenomén sovětské nostalgie 

většinově neexistuje, a to zejména díky celospolečenské historické paměti, která tuto dobu 

kriticky zhodnocuje. Jinak řečeno, sovětská nostalgie postupně ze společnosti vymizí. Tento 

fakt potvrdil i průzkum z Lotyšska z roku 2017, kde se vyjádřilo o sovětské éře jako dobré či 

velmi dobré pouze 16 % dotázaných, tedy téměř poloviční počet než dva roky předtím.52  

Většinový nesoulad se sovětskou historií v Pobaltí je potvrzený i v případě událostí 9. 

května, kdy byla podle ruské historiografie potvrzena porážka nacistického Německa 

a skončila Druhá světová válka v Evropě. V Estonsku o tom vypovídá několikrát zmiňovaná 

událost z roku 2007, kdy byl památník padlým sovětským vojákům přesunutý z centra města 

na vojenský hřbitov. Oslava 9. května je tak v Estonsku záležitostí pouze ruskojazyčné 

menšiny vč. válečných veteránů, protože země oficiálně slaví konec Druhé světové války 

o den dříve spolu se zbytkem Evropy.53 V Lotyšsku je situace velmi podobná – Den vítězství si 

tam připomínají zejména příslušníci ruskojazyčné menšiny. Podle průzkumu z roku 2018 

tento den oslavuje 73 % příslušníků etnických menšin v zemi, ovšem nevidí v tom žádný 

projev inklinace k Rusku. To potvrzuje i fakt, že polovina z nich podobně slaví i lotyšský den 

nezávislosti 18. listopadu.54 V Litvě dokonce oficiální státní představitelé několik let bojkotují 

oslavu 9. května, protože představuje začátek éry násilné kolektivizace a masových 

deportací. Stejně jako většina evropských států vzpomíná na konec Druhé světové války 

o den dříve.55 Odmítavý postoj k pokusům o revizi historie ze strany Ruska vyjádřily všechny 

tři pobaltské země i společným prohlášením na úrovni prezidentů při příležitosti 75 let od 

konce války.56 

 
51 Olevs Nikers, „Latvia´s Changing Political Parties and Efforts to Combat Soviet Nostalgia,“ The 

Jamestown Foundation, 30. 7. 2018, staženo 22. 4. 2021, https://jamestown.org/program/latvias-changing-
political-parties-and-efforts-to-combat-soviet-nostalgia/  

52 Nikers, „Latvia´s Changing Political Parties.“, staženo 22. 4. 2021. 
53 „Gallery: May 9 Victory Day commemorated in parts of Estonia,“ ERR.ee, 9. 5. 2018, staženo 22. 4. 2021, 

https://news.err.ee/829970/gallery-may-9-victory-day-commemorated-in-parts-of-estonia; „Defense minister: 
Laying wreath at Bronze Soldier on May 8 justified,“ ERR.ee, 28. 5. 2020, staženo 22. 4. 2021, 
https://news.err.ee/1095395/defense-minister-laying-wreath-at-bronze-soldier-on-may-8-justified  

54 Ekmanis, „Why Isn´t Latvia the 'Next' Crimea?“ staženo 22. 4. 2021.  
55 https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1056232/lithuanian-diplomats-to-boycott-victory-day-

celebrations-in-russia  
56 „Statement of the Presidents of the Baltic states on 8 May 2020,“ Oficiální stránky estonského 

prezidentského úřadu, 8. 5. 2020, staženo 22. 4. 2021, 
https://www.president.ee/en/meedia/statements/15966-statement-of-the-presidents-of-the-baltic-states-on-
8-may-2020/index.html 

https://jamestown.org/program/latvias-changing-political-parties-and-efforts-to-combat-soviet-nostalgia/
https://jamestown.org/program/latvias-changing-political-parties-and-efforts-to-combat-soviet-nostalgia/
https://news.err.ee/829970/gallery-may-9-victory-day-commemorated-in-parts-of-estonia
https://news.err.ee/1095395/defense-minister-laying-wreath-at-bronze-soldier-on-may-8-justified
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1056232/lithuanian-diplomats-to-boycott-victory-day-celebrations-in-russia
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1056232/lithuanian-diplomats-to-boycott-victory-day-celebrations-in-russia
https://www.president.ee/en/meedia/statements/15966-statement-of-the-presidents-of-the-baltic-states-on-8-may-2020/index.html
https://www.president.ee/en/meedia/statements/15966-statement-of-the-presidents-of-the-baltic-states-on-8-may-2020/index.html
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Kromě historického narativu zabývajícího se sovětskou historií je nutné také zmínit 

postoj v pobaltských státech směrem k narativu o glorifikaci nacismu. Ten je spojený 

s historickou pamětí jak vojáků bojujících proti SSSR v jednotkách Waffen-SS za války, tak 

i partyzánského hnutí „lesních bratrů“, které bojovalo proti sovětské nadvládě zejména po 2. 

světové válce. Pozitivní historický odkaz obou skupin bojovníků je proto ruskou propagandou 

vyobrazován negativně, jako kolaborační, a kdokoliv na ně vzpomíná pozitivně je považován 

za neonacistu. Tento narativ je namířený jak na domácí publikum v souvislosti s vyvoláním 

nedůvěry ve státní instituce, tak na vnímání západních států, před kterými se pokouší 

pobaltské země vyobrazit jako nepatřící do západních struktur.57  

Ve skutečnosti je vnímání těchto bojovníků v rámci pobaltských států polarizované. 

Každoročních březnových pochodů vzpomínajících na počest jednotek Waffen-SS se účastní 

řádově pouze stovky lidí, přičemž jejich podpora v lotyšské společnosti je menšinová – v roce 

2017 činila jen 33 %.58 Své odpůrce i podporovatele má v litevské společnosti i historická 

paměť týkající se pojetí lesních bratří.59 Částečný úspěch proruského diskurzu je viditelný 

z níže uvedených tabulek, kdy se v roce 2017 o lotyšských jednotkách jako kolaborantech 

nacismu vyjádřila čtvrtina ruskojazyčných obyvatel. Důležité v tomto ohledu však je, že i přes 

tuto polarizaci nemá zavádějící proruský narativ o glorifikaci nacismu a fašismu v pobaltském 

diskursu výraznou podporu. Z toho vyplývá, že je omezený pouze na diskurs v proruských 

médiích, a navíc jej považuje za důvěryhodný jen menšina konzumentů těchto médií, jak je 

zřejmé právě u reakce na narativ o neonacismu v druhé tabulce60 

Jak vnímáte lotyšské občany bojující 

v jednotkách SS za Druhé světové války? 

Hrdinové Oběti Druhé 

světové války 

Oběti i 

hrdinové 

Kolaboranti 

Lotyši 4 % 35 % 42 % 5 % 

Ruskojazyční v Lotyšsku 8 % 30 % 25 % 26 % 

 
57 Edgars Engizers, „Case study: Latvia,“ ve Falsification of History as a Tool of Influence, vyd. Ivo Juurvee a 

kol. (Riga: NATO Strategic Communications Center of Excellence, 2020): 42–55, 
https://stratcomcoe.org/publications/falsification-of-history-as-a-tool-of-influence/16, 51. 

58 „Support for March 16 failing,“ LSM.lv, 15. 3. 2017, staženo 22. 4. 2021, 
https://eng.lsm.lv/article/society/society/support-for-march-16-falling.a228146/  

59 „Vilnius mayor calls smashing of Noreika plague hooliganism, but doesn´t plan to restore it,“ The Baltic 
Times, 8. 4. 2019, staženo 22. 4. 2021, 
https://www.baltictimes.com/vilnius_mayor_calls_smashing_of_noreika_plague_hooliganism__but_doesn_t_
plan_to_restore_it/  

60 Kaprāns, „Isolating Russia´s three master narratives in Latvia,“ staženo 22. 4. 2021. 

https://stratcomcoe.org/publications/falsification-of-history-as-a-tool-of-influence/16
https://eng.lsm.lv/article/society/society/support-for-march-16-falling.a228146/
https://www.baltictimes.com/vilnius_mayor_calls_smashing_of_noreika_plague_hooliganism__but_doesn_t_plan_to_restore_it/
https://www.baltictimes.com/vilnius_mayor_calls_smashing_of_noreika_plague_hooliganism__but_doesn_t_plan_to_restore_it/
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Důvěra/nedůvěra v polarizační narativy týkající se glorifikace 

nacismu v Lotyšsku 

Úplně/částečně 

nepravdivý 

Úplně/částečně 

pravdivý 

Jak pravdivý je podle Vás výrok o převaze fašismu v Lotyšsku? 76 % 11 % 

Jak pravdivý je podle Vás výrok o budování koncentračních táborů pro 

Rusy v Lotyšsku? 

86 % 2 % 

5.4 Možné dopady narativů pojednávajících o zahraničně-politických a 

bezpečnostních faktorech 

Třetí analyzovaná skupina proruských narativů se zaměřovala na kritiku NATO a členství 

pobaltských zemí v alianci. Pro připomenutí, cílem proruského narativu v tomto ohledu je 

právě dvojí diskreditace NATO. Za prvé, NATO je vyobrazované jako agresivní a útočné 

vojenské uskupení, které vytváří nátlak na RF a tím ji ohrožuje. Zároveň se snaží podrývat 

důvěru v NATO i v rámci upozorňování na nejednotu mezi jeho členy. Za druhé se narativ 

opět snaží podrývat důvěru ve státní instituce jednotlivých států, které svým loajálním 

chováním vůči NATO militarizují státní rozpočet a na svém území umožňují permanentní 

přítomnost aliančních jednotek vč. početných cvičení, což akorát destabilizuje situaci v zemi. 

Hlavní cílovou skupinou těchto narativů v pobaltských zemích je ruskojazyčná menšina, která 

však není názorově homogenní. Narativ diskreditující NATO má také daleko větší možnost 

ovlivnit i příslušníky většinového etnika, kteří jsou skeptičtí k západním státům a institucím. 

Cílem tak není jen zdiskreditovat NATO, ale také pozitivně vyobrazit RF jako důvěryhodného 

a kooperativního zahraničního partnera, který je obětí násilných eskalací ze západu.  

Konkrétní dopady na společnost v Pobaltí lze v tomto ohledu analyzovat na několika 

aspektech veřejného mínění. Obecně se dá říci, že vztah k NATO v pobaltských zemích je 

většinově pozitivní, ovšem lze vypozorovat rozdíly na základě národností, jak je zřejmé 

z uvedené tabulky na základě dat mezi lety 2016 a 2019 u jednotlivých států.61  

 
61  Moira Fagan a Jacob Poushter, „NATO Seen Favorably Across Member States,“ Pew Research Center, 9. 

2. 2020, staženo 23. 4. 2021, https://www.pewresearch.org/global/2020/02/09/nato-seen-favorably-across-
member-states/; „Support for EU and NATO membership high among Latvian speakers,“ LSM.lv, 27. 6. 2016, 
staženo 23. 4. 2021, https://eng.lsm.lv/article/society/defense/support-for-eu-and-nato-membership-high-
among-latvian-speakers.a189527/; Juhan Kivirähk, „Public Opinion and National Defence – Spring 2018“, Turu-
uuringute AS, 2018, 
https://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/public_opinion_and_national_def
ence_2018_march_0.pdf, 53.  

https://www.pewresearch.org/global/2020/02/09/nato-seen-favorably-across-member-states/
https://www.pewresearch.org/global/2020/02/09/nato-seen-favorably-across-member-states/
https://eng.lsm.lv/article/society/defense/support-for-eu-and-nato-membership-high-among-latvian-speakers.a189527/
https://eng.lsm.lv/article/society/defense/support-for-eu-and-nato-membership-high-among-latvian-speakers.a189527/
https://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/public_opinion_and_national_defence_2018_march_0.pdf
https://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/public_opinion_and_national_defence_2018_march_0.pdf
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Členství v NATO 

 

Litva (2019) 

Lotyšsko (2016) Estonsko (2018) 

etničtí Lotyši            ruskojazyční etničtí Estonci          ruskojazyční 

Pro 77 % 73 % 38 % 89 % 32 % 

Proti 12 % 16 % 48 % X 48 % 

 

Detailnější data týkající se percepce NATO jsou dohledatelná jen na základě analýz 

jednotlivých států. V případě Estonska lze porovnat rozdíly veřejného mínění v rámci 

etnických skupin mezi lety 2015 a 2018 ze studií zadanými ministerstvem obrany.62 Ty např. 

ukazují, že spíše negativní vztah mají ruskojazyční i v dalších aspektech hodnotících NATO. 

Nicméně lze pozorovat mírný růst např. v ujištění, že aliance představuje garanta 

bezpečnosti pro celou zemi, či v přítomnosti jednotek na území Estonska, přičemž u tohoto 

faktoru klesl i počet jeho odpůrců. V roce 2018 bylo i méně ruskojazyčných lidí podporujících 

snížení výdajů na obranu. Naproti tomu, podpora spolupráce s Ruskem jako strategickým 

partnerem sice u Estonců poklesla téměř o polovinu, ovšem u ruskojazyčných zůstala stále 

vysoká.  

 2015 2018 

Konkrétní aspekt Estonci ruskojazyční Estonci ruskojazyční 

 Důvěra v NATO jako instituci  78 % 24 % 77 % 25 %  

Podpora (odmítání) přítomnosti 
jednotek NATO na území 

Estonska  

90 % (7 %) 24 % (62 %) 87 % (7 %) 31 % (54 %) 

Podpora zvýšení (snížení) výdajů 
na obranu 

33 % (7 %) 9 % (45 %) 26 % (8 %) 6 % (38 %) 

NATO jako garant bezpečnosti 73 %  22 % 78 % 28 % 

Spolupráce s RF jako garance 
bezpečnosti 

29 % 60 % 16 %  58 % 

 

Studie z roku 2018 rovněž sledovala pojetí NATO na základě jiných faktorů než 

národnosti, přičemž zjistila, že přístup k NATO závisí na věku – mladší lidé vnímají alianci 

 
62 Juhan Kivirähk, „Public Opinion and National Defence – October 2015“ Turu-uuringute AS, 2015, 

https://kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/public_opinion_and_national_defence_
2015_october.pdf;  Kivirähk, „Public Opinion and National Defence – Spring 2018“ 

https://kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/public_opinion_and_national_defence_2015_october.pdf
https://kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/public_opinion_and_national_defence_2015_october.pdf
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pozitivněji – a také na znalosti estonštiny – čím jsou lepší, tím je jejich vztah k NATO 

vstřícnější.63 

Co se týče ostatních dvou států, tak zde jsou data daleko méně dostupná, i přesto z nich 

lze vysledovat některé faktory určující jejich přístup k NATO. V Lotyšsku podle dat z roku 

2016 ocenilo pozitivní přínos NATO bezpečnosti země 59 % respondentů, přičemž většina 

z nich byli lidé ve věku 17–25 let. Menší podporu si získala stálá přítomnost aliančních 

jednotek na území Lotyšska, pouze 43 %, přičemž 30 % k nim zaujímalo neutrální stanovisko 

a 17 % je hodnotilo kriticky.64 Navíc, v roce 2017 vyjádřilo pozitivní stanovisko k NATO 

jakožto garantovi bezpečnosti pouze 49 % obyvatel.65 V Litvě lze naopak zpozorovat vysokou 

podporu směrem k NATO. Podle průzkumu z ledna 2021 mělo pozitivní vztah k alianci 84 % 

respondentů, 71 % se navíc vyjádřilo pozitivně k bezpečnostním garancím.66 V souvislosti 

s vojenskými cvičeními v regionu je 51 % dotázaných považovalo za nedílnou součást 

bezpečnosti země, zatímco 25 % respondentů je sice označilo za nezbytná, podle nich by se 

však jejich frekvence měla snížit.67 Tyto průzkumy ukázaly, že zatímco v Estonsku a Litvě bylo 

NATO chápáno ve většině prvcích pozitivně, tak v Lotyšsku sice členství v něm kvitovala 

většina etnických Lotyšů, ale v ostatních aspektech podpora aliance nebyla tak vysoká.  

Kromě vztahu k NATO je důležité zmínit i veřejné mínění v pobaltských zemích směrem 

k RF. Jedna ze studií,68 jejíž výsledky jsou shrnuté níže v tabulce, se zabývala postojem 

jednotlivých států k západu případně k Rusku. Z těchto dat je také zřejmé, že stejně jako 

v případě výše zmíněných pojetí NATO existuje v Litvě a Estonsku větší podpora ke 

spolupráci se západem než v Lotyšsku. Rozdíl sice není tak výrazný, protože většina Lotyšů 

stále více preferuje silnější vztah se západem, případně rovnocenný mezi oběma 

mocenskými bloky, ovšem je pozorovatelný. V případě Estonska a Lotyšska navíc studie 

předpokládá, že pozitivně se směrem k Rusku vyjádřili zejména příslušníci ruskojazyčných 

etnik. 

 
63 Kivirähk, „Public Opinion and National Defence – Spring 2018,“ 54. 
64 „Residents´ Poll on State Defence Issues,“ Oficiální stránky Ministerstva obrany Lotyšska, 28. 11. 2018, 

staženo 23. 4. 2021, https://www.mod.gov.lv/en/news/residents-poll-state-defence-issues  
65„Just 49% of Latvians view NATO as providing protection,“ LSM.lv, 14. 2. 2017, staženo 23. 4. 2021, 

https://eng.lsm.lv/article/society/defense/just-49-of-latvians-view-nato-as-providing-protection.a223727/  
66 „Public opinion poll: Lithuania,“ 41–42. 
67 Ibid., 43. 
68 „Views on Role of Russia in the region, and the Soviet Union,“ staženo 23. 4. 2021.   

https://www.mod.gov.lv/en/news/residents-poll-state-defence-issues
https://eng.lsm.lv/article/society/defense/just-49-of-latvians-view-nato-as-providing-protection.a223727/
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Vztahy s východem a západem, 2015-

2016 (%) 

Litva Lotyšsko Estonsko 

Potřeba silného Ruska k vyvážení 

západního vlivu/spolupráce se západem 

34 / 74 40 / 61 34 / 72 

Nutnost blízkých vztahů 

s Ruskem/EU/oběma stejně 

6 / 36 / 54 14 / 29 / 50 8 / 43 / 46 

 

Tento trend potvrdila i další analýza,69 která se tentokrát zabývala pojetím RF jako 

bezpečnostní hrozby v jednotlivých státech mezi lety 2015 a 2019. V obou případech Rusko 

nepovažovala za hrozbu více než polovina lotyšských respondentů. Na druhou stranu 

množství lidí odpovídajících tímto způsobem v případě Lotyšska jako jediné poklesl, zatímco 

v Litvě a Estonsku se snížil počet lidí chápajících Rusko jako hrozbu, a zároveň se zvýšilo 

procento dotazovaných nepovažující RF za ohrožení pro bezpečnost zemí.  

 
Vnímání RF jako vojenské hrozby  

2015 2019 

ANO NE ANO NE 

Litva 61,2 % 35,2 % 44,3 % 42,8 % 

Lotyšsko 43,5 % 54,1 % 37,3 % 52,7 % 

Estonsko 58,6 % 39,0 % 46,8 % 48,6 % 

 

Pro účely práce je také důležité zmínit rozsáhlou analýzu70 z roku 2019, vyhodnocující 

odpovědi respondentů z pobaltských zemí na konkrétní narativy týkající se percepce 

zahraniční politiky. Níže uvedená data potvrzují, že Lotyšsko je z pobaltských států nejvíce 

skeptické ve svém postoji k západu. Stejně jako v případě předchozích studií sice 

nadpoloviční většina podporuje spolupráci se západními státy a institucemi, zároveň však 

nejvíce lotyšských respondentů vyjádřilo obavy z negativního vlivu ze západu, co se týče 

ztráty hodnot či suverenity. Navíc, v Lotyšsku existuje v rámci pobaltských států největší 

počet lidí zastávajících názor, že sankce proti RF by se měly snížit. Estonsko lze naopak nazvat 

jako nejvíce prozápadní stát v Pobaltí, což je zřejmé nejenom z jeho postoje k západním 

hodnotám, ale také k ruským sankcím. Litva se nachází někde mezi – sice podporuje 

 
69 „Survey: Latvians slightly less apprehensive about Russia than they were,“ LSM.lv, 15. 3. 2019, staženo 

23. 4. 2021, https://eng.lsm.lv/article/society/society/survey-latvians-slightly-less-apprehensive-about-russia-
than-they-were.a312870/  

70 Kaprāns a Mieriņa, „Ideological Polarization in Baltic Societies.“   

https://eng.lsm.lv/article/society/society/survey-latvians-slightly-less-apprehensive-about-russia-than-they-were.a312870/
https://eng.lsm.lv/article/society/society/survey-latvians-slightly-less-apprehensive-about-russia-than-they-were.a312870/
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spolupráci se západem a ponechání dosavadních sankcí proti RF, zároveň se však obává 

možného negativního vlivu ze západu. Litevci navíc nejvíce podporují narativ šířený 

v proruských médiích, který vyobrazuje NATO jako hrozbu pro ruskou bezpečnost. 

Narativy a důvěra v ně – 2019 Litva Lotyšsko Estonsko 

V zájmu země je (není) spolupracovat se 
západem 

72 % (17 %) 61 % (24 %) 78 % (13 %) 

Západní hodnoty narušují (nenarušují) 
naše tradiční 

38 % (48 %) 38 % (45 %) 23 % (53 %) 

NATO svou přítomností na východě 
Evropy ohrožuje (neohrožuje) RF 

45 % (39 %) 32 % (52 %) 32 % (56 %) 

Sankce proti RF by měly zůstat 
stejné/zpřísnit/zmírnit 

42 %/22 %/14 % 27 %/15 %/32 % 31 %/25 %/27 % 

Mezinárodní organizace berou vládě 
v naší zemi politickou moc: ANO (NE) 

37 % (22 %) 46 % (14 %) 43 % (18 %) 

 

Na základě zanalyzovaných dat navíc studie ve svém závěru zformovala názorové 

skupiny v jednotlivých státech. Estonskou společnost je podle studie možné názorově 

rozdělit do tří větších skupin – prozápadní liberálové zaujímají 51 % populace, 

konzervativnější nacionalisté 40 % a proruští občané představují 8 % obyvatel země.71 

V Lotyšsku studie odhalila dvě skupiny obyvatel – zatímco populace s protizápadními názory 

a nepovažující Rusko za hrozbu zaujímají 55 % populace, tzv. „protiruští nacionalisté“ jsou 

zastoupeni ze 45 %. Ti sice vnímají Rusko jako hrozbu a jsou méně skeptičtí k západu, ovšem 

stále jsou konzervativní, co se týče ochrany hodnot a suverenity země.72 Litva se naopak jeví 

v tomto ohledu jako nejvíce homogenní zemí co se týče inklinace k západu, ovšem existují 

tam polarizační tendence zejména na tématu liberalismu a konzervatismu v ekonomické 

rovině.73  

5.5 Vyhodnocení možných dopadů  

Na základě všech výše zmíněných faktorů lze nyní vyhodnotit celkový možný dopad 

všech kategorií narativů na společnost v pobaltských zemích. Co se týče mediálního prostoru, 

tak média šířící proruský narativ jsou zastoupena zejména v zemích, kde je ruskojazyčná 

menšina početnější, tedy v Estonsku a Lotyšsku. Vliv na jejich obyvatele je však rozdílný. 

V Estonsku jsou ruskojazyčné televizní kanály vysílající obsah z ruských státních televizí sice 

 
71 Kaprāns a Mieriņa, „Ideological Polarization in Baltic Societies,“ 71.  
72 Ibid., 72–73. 
73 Ibid., 74–75. 
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populární, ovšem větší sledovanost mají média v estonštině, případně veřejnoprávní 

v ruštině. Zpravodajství ruskojazyčného kanálu ETV+ je považováno místní rusofonní 

menšinou jako nejdůvěryhodnější, a navíc návštěvnost proruských internetových serverů je 

zde nízká. Naopak v Lotyšsku patří PBK a jiné ruskojazyčné kanály působící v Pobaltí mezi 

nejsledovanější, a zároveň je zde v porovnání s ostatními dvěma zeměmi nejvyšší 

návštěvnost proruských internetových serverů jako Sputnik News či Baltnews. Podle 

některých analytiků však dosah těchto médií nepřevyšuje 40 % místní populace, což více 

méně odpovídá množství rusofonních obyvatel v této zemi. 

V rámci etnicko-jazykových faktorů lze říct, že i přes partikulární problémy nemá 

proruský narativ pojednávající o diskriminaci či porušování kulturních a jazykových práv na 

tyto lidi tak významný dopad, aby ke kýžené aktivizaci obyvatel došlo. Většina 

ruskojazyčných ovládá místní jazyk, má občanství, a zároveň cítí sounáležitost se státností 

pobaltských zemí a nijak výrazně neinklinuje k Rusku. Na druhé straně existuje skupina lidí 

obávající se o ztrátu identity v souvislosti se sjednocováním vzdělávání či naturalizačním 

procesem. Navíc, nedůvěra v politické instituce a frustrace ze sociálních nerovností je velká, 

a to i u představitelů většinového etnika. V tomto ohledu je tak možné předpokládat alespoň 

částečný vliv proruského narativu, který na tyto problémy často poukazuje 

V souvislosti s historickou tematikou neměly proruské narativy žádný výrazný dopad na 

společnost v Pobaltí. Za prvé, většina pobaltské společnosti má negativní postoj k sovětské 

minulosti. Pozitivně se k ní staví zejména pamětníci minulého režimu, kteří jsou však 

v menšině. Majoritní negativní postoj k SSSR se navíc projevuje jak odmítavým přístupem 

k oslavám 9. května, tak k důvěře v tvrzení, že pobaltské státy byly po odchodu nacistických 

vojsk z jejich území okupovány Sovětským svazem. Za druhé, narativ o glorifikaci nacismu 

nemá žádný výrazný dopad na pojetí pobaltských občanů, bojujících proti Sovětskému svazu 

ať už za války v řadách nacistických legií, či v rámci partyzánského hnutí lesních bratří. 

V demokratickém diskursu pobaltských států sice existují různé názory na tyto historické 

postavy, avšak pouze menšina z nich podporuje proruský narativ o vzestupu neonacismu 

v těchto zemích v souvislosti s těmi, kdo je označují za hrdiny. 

Vzhledem k dopadu narativů týkajících se zahraničně-politických a bezpečnostních 

témat představují okolnosti v pobaltských státech asi největší úspěch pro proruský narativ. 

Výše zmíněná data prokázala, že v Pobaltí klesá percepce Ruska jako vojenské hrozby, ale 
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také přesvědčení o nutnosti sankcí namířených proti RF. Zejména v Lotyšsku pak také 

existuje i skupina lidí, kteří preferují konsenzuální vztahy s Moskvou. Co se týče vztahů 

k NATO, tak většina populace pobaltského regionu podporuje jak členství v alianci, tak 

bezpečnostní garance, které poskytuje, včetně přítomnosti aliančních jednotek na území 

těchto států. Na druhé straně, jak bylo patrné z analýzy dat v Estonsku, se k úloze NATO staví 

skepticky převážná část ruskojazyčné populace. To lze považovat i za důsledek menší 

podpory směrem k NATO v případě Lotyšska, protože zde je tato komunita nejpočetnější. 

Z výše zmíněných dat rovněž vyplývá podobný faktor jako v případě historických narativů, 

a sice, že negativní pozici k alianci zaujímají především starší a neintegrovaní lidé. 

V souvislosti s tím tak lze předpokládat, že s postupující integrací se pozitivní názor směrem 

k alianci v Pobaltí konsoliduje a ještě zesílí. 

Situace se tak zdá být stabilní, avšak je nutné zmínit několik tendencí, které by 

v budoucnu mohli vést k destabilizaci. Ruskojazyčný mediální prostor má důležitý vliv na 

rusofonní menšiny v Estonsku a Lotyšsku, avšak v první jmenované zemi byl tento problém 

částečně odstraněn zřízením veřejnoprávní stanice ETV+, která vysílá v ruštině. Pro Lotyšsko 

by tak mohla být podobná iniciativa motivací, ovšem je otázkou, jak moc by byla úspěšná 

v souvislosti s dalším faktorem. Tím je stále vysoká nedůvěra v politické a státní instituce 

napříč pobaltskými zeměmi. U rusofonních menšin je to spojené zejména s nedostatkem 

politické reprezentace či s přesvědčením o „nucené asimilaci“, které souvisí s pokračující 

integrační politikou v pobaltských zemích a je podpořené právě proruským narativem. 

V tomto ohledu by tak státní instituce měly daleko lépe komunikovat plánované strategie, ať 

už v oblasti jazykové či občanské integrace, aby místní menšiny neměly pocit, že přicházejí 

o svou identitu. Navíc se jedná i o chytrou investici do budoucna, protože několik studií 

prokázalo, že vyšší vzdělanost znamená vyšší rezistenci vůči dezinformačním kampaním 

a zároveň také výraznější sounáležitost se státem a jeho institucemi, což souvisí právě s vyšší 

mírou integrace.74 Dalším možným krokem je také uznání ruštiny jako druhého státního 

jazyka, především v Estonsku a Lotyšsku, kde jsou ruskojazyčná etnika početnější. To se však 

 
74 Viz např. Dovilè Šukytè, „Russian Information Warfare in the Baltic States and Possibilities to Resist,“ 

v Information Warfare – New Security Challenge for Europe, vyd. Tomáš Čižík a kol. (Bratislava: Center for 
European and North Atlantic Affairs, 2017), 116–138, 
https://www.researchgate.net/publication/322695565_Information_Warfare_-
_New_Security_Challenge_for_Europe, 125; Jõessar a Kõuts-Klemm, „Is The Role of Public Service Media in 
Estonia Changing?“ 107; Hossová, „Fake News and Disinformation,“ 32.    

https://www.researchgate.net/publication/322695565_Information_Warfare_-_New_Security_Challenge_for_Europe
https://www.researchgate.net/publication/322695565_Information_Warfare_-_New_Security_Challenge_for_Europe
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alespoň prozatím jeví jako nepravděpodobné, protože politici se v případě takového kroku 

obávají možného oslabení pozice místních jazyků.75  

Kromě toho je také nutné snižovat nerovnosti ve společnosti a investovat do regionů, 

kde ruskojazyční obyvatelé žijí, protože rostoucí životní úroveň a celková spokojenost ve 

společnosti jsou účinnou prevencí proti možné aktivizaci ze strany RF vedoucí k destabilizaci 

uvnitř země.76 V souvislosti s historickým narativem je pak důležité investovat prostředky do 

historiografického výzkumu, který by vyvracel proruský historický výklad, zpochybňující 

legitimitu pobaltských států. Na konec, v rámci vřelejšího vztahu rusofonních menšin k NATO 

je důležité komunikovat pozitiva členství jednotlivých států v této alianci. To souvisí 

i s možným přehodnocením četnosti a geografické lokality jednotlivých cvičení, protože 

pokud se např. odehrávají v regionu s početnou ruskojazyčnou menšinou, může posílit 

narativ pojednávající o nebezpečí, které alianční jednotky pro místní obyvatele představují. 

 
75 Radin, „Hybrid Warfare in The Baltics,“ 16.  
76 Bērziņa, „Political Trust and Russian Media in Latvia,“ 7.  
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Závěr, zodpovězení výzkumné otázky 

Tato diplomová práce přiblížila fenomén informační války Ruské federace aplikované na 

mediální a informační prostor tří pobaltských států – Litvy, Lotyšska a Estonska. V pěti 

kapitolách analyzovala teoretické a konceptuální předpoklady pro vedení tohoto typu 

konfliktu, jeho typické prvky, rétoriku, projevy a možné cíle, analyzované v rámci tří kategorií 

faktorů a na nich aplikovaných narativů, a také celkové možné dopady na veřejné mínění ve 

společnosti pobaltských zemí. Hlavní výzkumnou otázku „Jakým způsobem vede Ruská 

federace (dez)informační válku proti pobaltským státům?“ práce vyhodnotila následovně: 

Účelem šíření (dez)informačních narativů, tedy záměrně falešných či zavádějících 

informací ze strany Ruské federace v pobaltských zemích, byla celková destabilizace těchto 

států skrze ovlivňování místních obyvatel. Na základě cílení na veřejné mínění obyvatel 

pobaltských republik, zejména těch majících jazykový, etnický, kulturní a historický vztah 

k Rusku, by tak místní obyvatelé v ideálním případě měli jednat v souladu se svými 

zahraničně-politickými zájmy. V souvislosti s tím tak proruský narativ diskreditoval a útočil na 

místní politiky, instituce a další subjekty, ale také na geopolitická uskupení, jejichž jsou státy 

členem. Účelem bylo vyobrazit tyto subjekty v chápání cílové skupiny jako nedůvěryhodné, 

nedemokratické, diskriminující a jednající proti zájmům ruskojazyčných obyvatel. Ve finále 

tak tyto informační kampaně měly vést k výše zmíněné destabilizaci, projevující se klesající 

důvěrou v politické instituce, místní historický výklad či kredibilitu zahraničních spojenců, 

která by v ideálním případě vyvrcholila až v aktivizaci této části populace v souvislosti s jejím 

protestním potenciálem.  

Způsob, jakým byly a jsou informační kampaně v pobaltském veřejném diskurzu vedené, 

je založený na šíření proruského narativu napříč informačním a mediálním prostorem skrze 

spřízněná média, ať už přímo napojená na státem vlastněná média v Ruské federaci, či místní 

zástupné subjekty, které se také na šíření narativu podílejí. Co se týče konkrétního obsahu 

jednotlivých narativů tak lze vypozorovat několik společných prvků, které se pouze měnily na 

základě tématu, kterým se narativ zabýval.  

Za prvé, šířený obsah byl konfrontační a manipulující. Jeho účelem bylo napadat politiky, 

státní instituce či jiné subjekty a na základě toho buď změnit veřejné mínění vzhledem k nim, 

anebo prohloubit již existující negativní. Na konkrétních analyzovaných tématech to bylo 
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pozorovatelné ve vyobrazování pobaltských států jako diskriminačních a autoritářských, 

které se snaží nuceně asimilovat ruskojazyčné obyvatele skrze cílené a postupné 

odstraňování jejich národnostní, jazykové a kulturní identity. Tomu napomáhal i narativ o 

historickém výkladu, který se manipulací historie pokoušel u příslušníků menšin poškodit 

jejich historickou paměť a vztah k Rusku. Kromě toho byl tento fakt podle výkladu dalším 

potvrzením růstu autoritářských tendencí, protože představitelé zemí politizují historické 

výklady a glorifikují osobnosti, které v historii spolupracovali s nacistickou diktaturou. 

V případě vztahu k NATO bylo toto uskupení diskreditované hned z několika pohledů – 

eskalující napětí, ale zároveň slabé a upadající – přičemž diskurs rovněž napadal vstřícné 

kroky představitelů pobaltských států směrem ke svým spojencům. Ty totiž prohlubují 

špatnou situaci ve společnosti, a navíc znamenají nebezpečí pro místní obyvatele, ať už 

z hlediska možných incidentů při aliančních cvičeních, nebo v případě nutných protiopatření 

z RF, plynoucích z eskalace napětí v regionu.  

Za druhé, v souvislosti s největším možným dosahem a dopadem cílil šířený narativ na 

emoce příjemců informací. To se projevovalo zejména v použité rétorice, která mimo to, že 

byla agresivní a konfrontační, tak vykazovala prvky kontroverze, konspirace a zveličování. 

Konkrétně v případě reakcí na integrační kroky jednotlivých představitelů pobaltských zemí 

je narativ přirovnával k apartheidu, rasismu, nucené asimilaci židů, která předcházela jejich 

vyhlazení, rusofobii či cílené etnocidě. Z hlediska historických výkladů se to týkalo jak popisu 

historických osobností z Pobaltí ve Druhé světové válce, které narativ označoval za zločince, 

vrahy, teroristy a kolaboranty, tak na současné poměry v pobaltské společnosti, která je plná 

neonacismu a popírání vlastní historie včetně holokaustu. V případě NATO se jednalo 

o označování aliance za agresora, toužícího po válce, který nutí RF do závodů ve zbrojení. 

Vojáci takto popisované aliance se nachází na území pobaltských zemí a ohrožují svou agresí 

životy místních lidí, což je jen výsledkem rusofobie a hysterie místních politiků, kteří se 

bezdůvodně obávají hrozby z RF. Tím místní politici vytvářejí ze zemí militarizované pásmo či 

vojenskou základnu, což situaci ještě více destabilizuje. 

V neposlední řadě pak i s tímto aspektem souvisela právě snaha přesvědčit konzumenty 

médií o důvěryhodnosti konkrétních informací. U všech tří témat dostávali prostor jak 

konkrétní politici a experti z Moskvy, tak místní proruští politici, aktivisté, historikové, 

politologové a jiní specialisté. Všichni takoví zde vypovídali v konotacích proruského 
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narativu, čímž vytvářeli zdánlivý dojem pravdivosti vzhledem k jejich vysokému 

společenskému či expertnímu postavení. Kromě toho se důvěryhodnost jednotlivých 

narativů opírala o různé dokumenty (např. závěry Norimberských tribunálů, údajné archivní 

dokumenty apod.) či tvrzení neruských politiků, vykládané zavádějícím způsobem.  

Celkový dopad na společnost v pobaltských státech závisí na několika faktorech. 

Sledovanost a čtenost pobaltských médií je vysoká především v zemích s početnou rusofonní 

menšinou – Estonsku a Lotyšsku – možný dopad však nepřevyšuje právě počet příslušníků 

ruskojazyčných skupin v zemi. Důležitou roli navíc hraje integrace, která od pádu SSSR ve 

společnosti pobaltských států výrazně postoupila. Většina ruskojazyčných lidí navíc považuje 

ruštinu a prvky ruské kultury jako apolitickou věc, a necítí v souvislosti s tím žádnou inklinaci 

k současnému ruskému režimu, což znamená malou pravděpodobnost jejich aktivizace 

a jednání v zájmu Kremlu.  

Potenciální hrozbu nevole či aktivizace představují socioekonomické faktory, zejména 

možná rostoucí nezaměstnanost a nevyřešené nerovnosti ve společnosti, a také nedůvěra 

v politické instituce, která se sice postupně zvyšuje, ale zároveň je stále nízká. Konkrétně 

v tomto případě to lze považovat i za důsledek proruských narativů, které téměř ve všech 

tématech podněcují právě nedůvěru. V případě integračních procesů týkajících se 

sjednocování jazyka a nabývání občanství lze také vypozorovat u části obyvatel obavu ze 

ztráty identity, na což pomocí narativů o „diskriminaci“ a „asimilaci“ proruská média 

poukazují. Možný vliv narativu lze pozorovat také v prohloubení špatného vztahu k NATO, 

což by souviselo zejména s rostoucími výdaji na obranu, které by se projevily v jiných 

ekonomických oblastech, či s vyšším počtem aliančních cvičení na území pobaltských států.  

Souhrnně tak lze říct, že ačkoliv žádný výrazný vliv na polarizaci společnosti či změnu 

zahraničně-politického kurzu přítomnost proruských narativů nevyvolala, tak jejich diskurs je 

ve společnosti přítomný a mohl by v budoucnu vést k určitému zvýšení nestability 

v jednotlivých státech. Na druhou stranu, jak již bylo zmíněno výše, podobný scénář jako na 

Ukrajině v roce 2014 se v Pobaltí nedá očekávat, a to i vzhledem k stále postupující integraci 

a pocitu sounáležitosti ruskojazyčných menšin s jednotlivými stát. I přesto je pro pobaltské 

země důležité posilovat společenskou soudržnost s cílem vybudovat odolnost proti 

informačním kampaním, ať už odbouráváním občanských a jazykových problémů skrze 
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integraci, zlepšováním socioekonomické situace rusofonních menšin ve společnosti, či 

nabídkou nezávislých a relevantních médií v ruském jazyce.  
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Summary 

This diploma thesis has evaluated in five chapters the phenomenon of (dis)information 

warfare and spread of escalatory narratives within the Baltic states by Russian Federation. Its 

main goal was to polarize society, to discredit local politicians and institutions as well as to 

enhance its strength and influence in this region. In the first chapter, from the theoretical 

perspective, the information warfare has been evaluated advantageous tool for Russia 

because of its direct impact onto the wide population of the target states, specifically its 

public opinion and possible activization of its protest potential, as well as non-violent and 

plausibly deniable nature of the use of information. The second chapter outlined the 

conditions of mutual relations between Russian Federation and Baltics, which also represent 

the proper environment to spread the hostile narratives for Kremlin. Specifically, it is based 

on the shared history and state border, widely spread usage of Russian language in the 

Baltics as well as the numerous Russian-language minority living in these states, and, finally, 

the membership of the Baltics in the EU and NATO. Third chapter, based on these measures, 

has conducted in-depth analysis of the specific features, topics and context of the pro-

Russian narratives spread within the public discourse of the Baltics. Specifically, it has been 

done within three categories of narratives. First, ethno-linguistic and cultural content, within 

which the target group were Russian-speakers unsatisfied with their situation based on the 

lack of integration. Second, historical narratives were dealing with the common share of 

historical events between Russia and the Baltics, trying to promote the Russian 

interpretation of these events on the one hand, and to discredit the interpretation of the 

Baltics on the other. Finally, in terms of political-security topics the main goal was to 

discredit NATO as the aggressive and disunited alliance, which only brings instability and 

other related problems to the Baltics. In its final chapter, the thesis has evaluated the 

possible impact of all the narratives based on the formed categories and all the topics 

mentioned within the narratives spread through the media discourse in Baltics. It has been 

proposed that even though there are some actual measures which could bring some sort of 

polarization and possible activization of protest potential – especially the socioeconomic 

issues and lack of trust in politics – none of the major tensions or the changes of the foreign-

policy course have occurred in the Baltic states. Nevertheless, all of the three Baltic republics 

have to work on the possible escalatory tendencies, which could bring the instability in the 
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future, especially by the continuation of integration and enhancing the societal situation 

among the most vulnerable groups, i.e. Russian-speaking minorities.  
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