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PRAHA - Ve čtvrtek 18. srpna 2016 zveřejnil think-tank Evropské hodnoty analýzu s názvem
Schéma vlivu Ruské federace v České republice a spuštění veřejné kampaně „Nechceme zpátky
na Východ“.

Autoři analýzy Jakub Janda a Ondřej Kundra konstatují, že primární zájmy Ruské federace v ČR
jsou:
A. Posílení pozice politických spojenců Kremlu a využití těchto trojských koní pro vnitřní
rozkoly v EU a NATO, i obrat v české politice vůči Rusku.

B. Podkopání důvěry občanů vůči demokratickým politikům a institucím, což umožní
posílení legitimity extremistů a dezinformačních projektů i celkovou bezbrannost státu
vůči této hrozbě.
C. Snížení podpory občanů pro členství v EU a NATO, v dlouhodobém horizontu vystoupení
ČR z EU.

Pro prosazování zájmů Kremlu v České republice je využíváno sedm typů nástrojů, mezi které
autoři řadí (v závorce jsou indikativní příklady):
1)
2)
3)
4)

Zpravodajské a vlivové operace (případ Rachardžo, aktivity ruské ambasády)
Dezinformační snahy (zhruba čtyřicet dezinformačních projektů)
Relevantní političtí spojenci (M. Zeman, představitelé KSČM, někteří představitelé ČSSD)
Nevládní subjekty v roli spojenců (Institut slovanských strategických studií, Václav
Klaus)
5) Podpora radikálních a extremistických sil („Národní domobrana“ napojená na „Národní
demokracii)
6) Zneužívání částí ruskojazyčné menšiny (aktivity časopisu Artěk)
7) Ekonomické operace s politickými cíli (aktivity Martina Nejedlého nebo Zdeňka Zbytka)

Analýza dále konstatuje, že česká dezinformační scéna je i v porovnání se sousedními státy
disproporčně nabobtnalá a rozvinutá. Předpokládáme, že většinu tvoří klíčoví jednotlivci
kombinující osobní ekonomický zájem s minimální společenskou odpovědností (například okolí
společnosti OUR MEDIA), osoby „hledající alternativy“ vůči systému (okolí projektů jako je
AC24) a osoby ideologicky se vymezující vůči západnímu demokratickému řádu a zahraniční
politice a tím pádem adorující putinovské Rusko (okolí projektů jako je Aeronet).
Nedostatečný investigativní zájem je směřován na rozkrývání aktivit diplomatického zastoupení
Ruské federace v ČR a aktivit osob spojujících okolí Miloše Zemana a politicko-ekonomické
prostředí Ruské federace – zejména Martina Nejedlého a Zdeňka Zbytka.
Bezpečnostním rizikem jsou aktivity na ruské vlivové operace napojené „Národní domobrany“
navázané na extremistickou „Národní demokracii“.

•

Uvnitř ruské komunity žijící v Česku vidíme nárůst polarizace mezi jedinci hájící
putinovský režim a jeho kroky vůči zbytku komunity. Hlavními představiteli tohoto
proudu jsou Institut slovanských strategických studií a Artěk.

Porovnání Česko – Slovensko

Vzhledem k probíhajícímu mezinárodnímu porovnání autoři konstatují několik poznatků:
•

•
•

•

ČR a SR v současné době můžeme považovat za hlavní bojiště o geopolitické směřování,
proto lze očekávat, že jim v následující době bude z pohledu Kremlu věnována zvýšená
pozornost a prostředky. V obou státech je již připravena dostatečná infrastruktura i
další politicko-sociální předpoklady pro masivní nárůst vlivu Ruské federace.

V Česku je hlavním cílem útoku dezinformátorů a politických spojenců Kremlu členství
v EU, na Slovensku členství a aktivity v NATO.

V Česku absentují sociální předpoklady pro vytvoření širšího společenského hnutí, které
by akcentovalo pozitivní hodnotové zájmy Ruska. Rozdílná je situace na Slovensku, kde
existuje širší společenské hnutí založené na konzervativnějších náboženských
hodnotách, které programově odmítá vybranou formu evropského liberalismu. Na této
platformě lze dlouhodobě stavět podporu mýtu o Rusku jako obhájci tradičních
konzervativních hodnot, což je v Česku znatelně marginalizovaná možnost.
Česká extremistická scéna je z pohledu vazeb na Ruskou federaci prozatím méně
rozvinutá než ta slovenská. Prokremelská paramilitární skupina Slovenští branci se
věnuje výcviku, má rozsáhlejší konexe do státních ozbrojených složek a byly
zaznamenány i případy angažmá ruských instruktorů.

V návaznosti na tyto poznatky think-tank Evropské hodnoty spouští veřejnou kampaň
„Nechceme zpátky na Východ”. Jejím cílem je vysvětlit základní argumenty, proč by byl pro
Česko posun pryč z aliance západních demokracií bezpečnostní hrozbou. Kampaň představuje
argumenty vysvětlené známými osobnostmi a odborníky, které lze nalézt na
www.navychodnechceme.cz.
Autory analýzy jsou vedoucí programu Kremlin Watch a zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
Jakub Janda a vedoucí domácí rubriky týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Analýza fungování vlivu Ruské
federace v ČR vznikla na základě roční mezinárodní studie, která se věnovala nástrojům ruského vlivu v
Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Think-tank Evropské hodnoty na tomto výzkumu spolupracoval se
slovenským GLOBSEC Policy Institute a maďarským Political Capital Institute.
Pro komentáře je k dispozici Jakub Janda na telefonu 775 962 643, nebo mailu janda@evropskehodnoty.cz.

Kremlin Watch je strategický program think-tanku Evropské hodnoty, který má za cíl rozkrývat a čelit
jednotlivým nástrojům hybridní války Ruské federace zaměřené proti liberálně-demokratickému systému.
www.evropskehodnoty.cz/kremlinwatch/
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