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Adresát:                         

Okresní státní zastupitelství v Benešově 

Poštovní 2079                       

256 01 Benešov 

      

Na vědomí: 

soustava státního zastupitelství, 

advokátní praxe, zákonodárný sbor, 

sdělovací prostředky a další subjekty 

 

Odesílatel: 

Ing. Jiří Wagner, plukovník ve výslužbě  

a poškozený provozovatel stránek Exanpro.cz 

 

 
 

 

PŘÍLOHOVÁ ČÁST  
 

 

K  
 

 

TRESTNÍMU OZNÁMENÍ č. 001/2022 
 

(Dokument neprošel závěrečnou korekturou) 
 

Přílohová část obsahuje přílohy s dokumenty, které významně doplňují, podporují nebo 

přímo prokazují obsah trestního oznámení. Dokumenty předložené v přílohách 2–7 jsou 

listinnými důkazy, které zejména ve svém propojení dokazují protiprávní postup a 

organizované spolčení vlády a Vojenského zpravodajství se zapojením nestátních 

subjektů. Dále pak obsah dokumentů jako listinných důkazů prokazuje s ověřením reálné 

situace trestné činy „Pomluva“ a “Křivé obvinění“. 

 

Přílohy 9–15 jsou ukázkou skutečné a originální analytické činnosti a publikování na 

stránkách Exanpro.cz a zároveň prokázáním toho, jak státní subjekty vedou úmyslnou a 

lživou kampaň s cílem očernit mou osobu jako provozovatele nepohodlného webu 

Exanpro.cz.  

 

Seznam všech přiložených příloh je uveden na následující stránce. 

V Benešově dne 7. července 2022 
 

Počet listů celkem: 200 

Počet příloh: 19 
 

 

Převzal: 

Podpis: 

Dne: 
 

Razítko: 

Věc významného veřejného i státního zájmu! 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1 

 

Náhled na odborné analytické stránky Exanpro.cz včetně 
vyvěšeného úvodního seznámení a popisu zpravodajské činnosti 

 

Příloha 2 

 

Prohlášení sdružení CZ.NIC k zablokování  
prvních osmi webů včetně webu Exanpro.cz 

 

Příloha 3 
 

Usnesení vlády ČR č. 127 ze dne 25. února 2022 včetně přílohy 
 

Příloha 4 
 

Záznam z jednání schůze vlády ČR konané 25. února 2022 
 

Příloha 5 

 

Dopis Vojenského zpravodajství jako požadavek  
k zablokování vybraných webů (dvě verze) 

 

Příloha 6 
 

Dopis ministra vnitra Víta Rakušana 
 

Příloha 7 
 

Dopis ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely 
 

Příloha 8 

 

Obsah prvního dopisu provozovatele stránek Exanpro.cz  
aktuálním předplatitelům stránek po jejich zablokování 

 

Příloha 9 

 

Původní a zásadní zpravodajské výstupy k situaci na Ukrajině 
z roku 2016 a 2017 jako ukázka odborné analytické činnosti 

 

Příloha 10 

 

Novější a zásadní zprav. výstupy k situaci na UKR z let 2021 a 
2022 (po zablokování webu) jako ukázka odborné analyt. činnosti 

 

Příloha 11 

 

Zpravodajské výstupy odkrývající zákulisí jedné z kauz včetně 
pochybení vlády a Vojenského zpravodajství (OP v Libanonu) 

 

Příloha 12 

 

Dokumenty ke kauze „Vrbětice“ se základními důkazními 
položkami o pochybení a provinění státních subjektů 

 

Příloha 13 

 

Původní odborný výklad ke spornému termínu „hybridní působení“ 
falešně šířenému jako ruský výtvor ve vojenské doktríně Ruska 

 

Příloha 14 

 

Ukázka dvou produktů ve formě odborného výkladu  
o nesmyslnosti termínu „konspirační teorie“ 

 

Příloha 15 
 

Ukázka úpadku odborné způsobilosti ve Vojenském zpravodajství 
 

Příloha 16 

 

Reakce na článek na webu Seznam Zprávy,  
který očerňoval provozovatele stránek Exanpro.cz 

 

Příloha 17 

 

Výběr několika dopisů předplatitelů jako jejich racionální  
a kultivované reakce na odstavení stránek Exanpro.cz 

 

Příloha 18 

 

Ukázka přímých impulzivních reakcí zmanipulovaných osob  
a záporných i kladných komentářů na článek o mojí osobě  

 

Příloha 19 

 

Hodnocení mojí osoby ze strany nadřízeného orgánu  
při odchodu z aktivní služby 
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PŘÍLOHA 1 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 

Náhled na odborné analytické stránky Exanpro.cz  

včetně vyvěšeného úvodního seznámení s popisem zpravodajské činnosti,  

tematických okruhů a panelových úvodníků 
 

 

Zpravodajští analytici hodnotí situaci z pohledu různých aktérů (zde zpravodajský výstup 

jako hodnocení motivace ruských představitelů k zahájení vojenské operace na Ukrajině, 

což je běžná analytická praxe)  

Příloha pokračuje na další stránkách popsáním částí uvedených na horní liště webu.  

Jedná se o části „O AGENTUŘE“, „O STRÁNKÁCH“ a „O PRODUKTECH“.  

Dále jsou v příloze předloženy tematické okruhy a panelové úvodníky 
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O AGENTUŘE 

 

Agentura* EXANPRO působí jako samostatný analytický prvek a jako taková není 

závislá na žádné státní ani soukromé instituci. Stejně tak není závislá na prezentovaném 

mínění a názorech, ať už se jedná o názor většiny, či menšiny. 

 

Agentura uplatňuje princip odborné způsobilosti, nezávislosti a nestrannosti, kterým 

odstraňuje z výstupních produktů nehodnotný vycpávkový text, politickou korektnost s 

falešným uspokojováním uživatelů/adresátů a zvýhodňování, popřípadě znevýhodňování 

analyzovaných subjektů (aktérů, stran). Provoz webových stránek není závislý na žádné 

podpoře od jiných subjektů nebo osob. 

 

Svým osobitým přístupem se tak odlišuje jak od státních zpravodajských služeb, tak od 

sdělovacích prostředků. 

 

Agentura jednoduše a hodnověrně objasňuje záležitosti zpravodajské práce a propojuje 

zpravodajskou nauku (doktrínu) se zpravodajskou praxí a naopak. 

 

Agentura EXANPRO usiluje o zpřístupnění zpravodajské tematiky co nejširší veřejnosti, 

ale také o vysoce odbornou činnost zaměřenou na profesionální zpravodajskou komunitu. 

 

Hlavním cílem agentury EXANPRO je poskytovat zpravodajské vědění* (intelligence), 

zpravodajské vzdělávání a odborné poradenství. K tomu agentura využívá systém 

vlastní produkce rozdělený do čtyř kategorií (viz hlavní strana a část „O produktech“). 

 

V praktické části („Reálné zpravodajské výstupy") agentura tematicky sleduje a 

analyzuje události* a jevy* ve světě (spojené především s ozbrojenými konflikty*, 

vojenskými aktivitami v době míru a terorismem*), působení zpravodajských 

služeb* a zavádějící výstupy* v médiích (podrobněji v části „O produktech“). 

 

V uvedených tématech se agentura specializuje na položky, které souvisejí s ohrožením 

bezpečnosti České republiky a Evropy. 

 

Vzhledem k tomu, že ohrožení nepochází pouze od jednotlivých teroristů, militantních 

skupin a cizích ozbrojených sil, ale také od obsahu a způsobu vedení zahraniční i domácí 

http://www.exanpro.cz/o-produktech
http://www.exanpro.cz/o-produktech
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politiky jednotlivých vlád, zaobírá se agentura rovněž jednáním a vyjadřováním klíčových 

politiků (ústavních činitelů) a odpovědných funkcionářů. Agentura tak nehodnotí pouze 

bezpečnostní situaci, ale také provádění bezpečnostní politiky.  

 

Souběžně se agentura zabývá problematikou záměrné či nevědomé manipulace lidí 

(diváků, posluchačů, čtenářů). 

 

Odborná poznámka: Používaný termín „agentura“ (agency) vychází z terminologie 

zpravodajských služeb, kde je agentura definována jako organizace nebo jednotlivec 

zabývající se shromažďováním a/nebo zpracováváním informací (z toho odvozená 

sousloví „intelligence agency“, „collection agency“ apod.). Definice termínu pochází 

z dokumentu AAP-6, což je dokument NATO (Allied Administrative Publication). V české 

verzi vytvořené Úřadem pro obrannou standardizaci je u slova „agentura“ uveden tento 

překlad: Ve zpravodajství se jedná o organizaci nebo osobu, která se zabývá 

shromažďováním a zpracováváním informací.  
 

Někteří novináři se podivují nad tím, že označení agentura EXANPRO či zpravodajská 

agentura EXANPRO nelze nalézt v obchodním rejstříku, avšak otázkou je podle čeho 

usuzují, že by název EXANPRO měl být v obchodním rejstříku. Nikde není uvedeno, že 

by se jednalo o obchodní nebo jinou společnost (např. společnost s ručením omezeným). 

Na nyní odstavených webových stránkách bylo uvedeno živnostenské oprávnění a moje 

údaje jako provozovatele webu. Nikdy jsem nezakládal žádnou firmu a ani nestátní 

odborná komunita není žádnou firmou. Jedná se o komunitu veteránů z různých složek, 

kde každý má své vlastní pracovní zaměření, ale kde mezi sebou můžeme sdílet různé 

relevantní veřejně dostupné informace z celého světa a účastnit se analytických diskusí a 

poskytovat si vzájemné odborné konzultace. 

 

 

 

* Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska viz část „Odborné 

zpravodajské názvosloví“ („Zpravodajský výkladový slovník - sjednocená verze"). 

 

 

 

© 2016 Agentura EXANPRO 

http://www.exanpro.cz/odborne-slovniky/79-zpravodajsky-vykladovy-slovnik-4
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O STRÁNKÁCH 

 

Stránky jsou jedním z prostředků agentury pro propojení její činnosti s okolním prostředím 

a pro šíření produktů formou jejich neadresného zveřejňování (publikování). 

 

Stránky nabízejí produkty s originálním obsahem určené pro následující skupiny: 

 

• Osoby ze široké veřejnosti se zájmem o dění ve světě a práci zpravodajských 

služeb. 

• Osoby z akademické sféry z řad studentů a učitelů vzdělávacích zařízení 

(zejména vojenské a policejní odbornosti, společenské vědy a další). 

• Osoby z podnikatelské sféry s obsahem činnosti spojeným se zpravodajskou a 

bezpečnostní problematikou. 

• Zaměstnanci státní správy, především profesionální komunita příslušníků 

zpravodajských služeb, bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a diplomatického 

sboru. Obecně se jedná hlavně o pracovníky složek resortů Ministerstva obrany, 

Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí. 

• Zástupci politických subjektů bez ohledu na to, zda se jedná o parlamentní 

nebo mimoparlamentní subjekty. 

• Pracovníci mediálního zpravodajství, kteří mohou produkty využít pro 

souběžné studium a jako zpětnou vazbu ke svým vlastním výstupům. 

 

Smyslem stránek je prezentovat zpravodajské produkty agentury EXANPRO, a to jak 

v kategorii hotových reálných výstupů ze skutečného dění ve světě, tak v kategorii 

vzdělávání, jak takové reálné výstupy prostřednictvím zpravodajské analýzy a produkce 

vytvářet a jak je poté prezentovat. Stránky tak nabízejí zpravodajskou analýzu, produkci a 

prezentaci, a to jak ve zpravodajské praxi, tak ve zpravodajské teorii (nauce). 

 

Ve své praktické části nepředstavuje web agentury EXANPRO žádný „alternativní směr" 

ve světě informací, nýbrž skutečnou zpravodajskou analýzu informací s cílem hodnotit 

úmysly jednotlivých aktérů a tím také smysl událostí a jevů ve světě, jež se vztahují k 

zájmové problematice (viz část „O AGENTUŘE"). Agentura EXANPRO nenabízí 

100procentní pravdu, neboť nemůže donutit příslušné funkcionáře, aby se ke svým 

pravým záměrům přiznali a podíleli se tak na potvrzení závěrů agentury. Avšak předkládá 

odbornou argumentaci, jejímž prostřednictvím se tuto pravdu snaží do určité míry odkrýt. 

http://www.exanpro.cz/o-agenture
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Stránky agentury EXANPRO, respektive publikované zpravodajské produkty se 

skládají z obsahu, který je z hlediska přístupu rozdělen na tři části: obsah volně 

přístupný (≈ 10 %), obsah přístupný po registraci (≈ 20 %) a obsah přístupný po 

předplacení (≈ 70 %). Přístupnost zpravodajských produktů je podrobně vysvětlena 

v obchodních podmínkách v části „Registrovat/Předplatit“. Určení kategorií, úvodníky 

podkategorií a další popisky jsou volně přístupné. 

 

Odborný obsah stránek je nepřetržitě rozšiřován ve všech kategoriích (podkategoriích), 

včetně úloh a slovníků. Popisný obsah stránek může být upravován. 

 

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně 

přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním 

způsobem. Šíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli 

komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už 

jako celků, nebo jejich částí, včetně schematických ilustrací, je bez předchozího 

písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.  

 

 

 

© 2016 Agentura EXANPRO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exanpro.cz/predplatne
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O PRODUKTECH 

 

Agentura EXANPRO využívá systém vlastní produkce rozdělený do čtyř hlavních 

kategorií s následujícími produkty: 

 

• Reálné produkty na skutečná témata v rámci zpravodajské praxe, jejichž cílem 

je rozkrývat a objasňovat příčiny a následky (účinky) vybraných událostí a jevů, 

hodnotit zvolené situace (stavy) a předpovídat vývoj ve vybraných geografických 

oblastech nebo předmětech zájmu (více viz kategorie „Reálné zpravodajské 

výstupy“). 

 

• Vzdělávací produkty ze zpravodajské teorie, ale s propojením do zpravodajské 

praxe. Jejich účelem je poskytnout soubor znalostí pro naplňování 

zpravodajského procesu* se zvláštním zaměřením na zpravodajskou analýzu*, 

produkci a prezentaci (blíže viz kategorie „Odborná zpravodajská nauka“). 

 

• Úkolové (cvičné) produkty se záměrem prověřit a posílit získané vědomosti a 

vybudovat dovednosti a praktické návyky ve zpravodajské činnosti* s důrazem na 

analýzu, produkci a prezentaci (podrobněji viz kategorie „Zpravodajské úlohy a 

cvičení“). 

 

• Podpůrné produkty pro zpravodajskou praxi i teorii. Jsou nedílnou součástí 

zpravodajských znalostí a základem pro porozumění jakékoli zpravodajské 

činnosti (více viz kategorie „Odborné zpravodajské názvosloví“). 

 

Zvláštní kategorií produktů je třídílný vědomostní test, který je určen pro počáteční 

seznámení se zpravodajskou problematikou, popřípadě pro počáteční zábavné prověření 

osobních znalostí v dané tematice (viz „Vědomostní test“). 

 

Reálné zpravodajské výstupy2 jsou vytvářeny na selektivním základě. Výběr témat a 

obsahu je prováděn z hlediska aktuálnosti*, zpravodajského přínosu*, možností agentury 

a souvislosti s ohrožením bezpečnosti České republiky a Evropy. Kritérium aktuálnosti 

v sobě obsahuje spojení s nejnovějšími událostmi a jevy, ale může se také opírat o starší 

tematiku, která je vzhledem k současnému dění (vývoji) něčím zajímavá nebo důležitá, 

http://www.exanpro.cz/realne-zpravodajske-vystupy/139-urceni-kategorie-realne-zpravodajske-vystupy
http://www.exanpro.cz/realne-zpravodajske-vystupy/139-urceni-kategorie-realne-zpravodajske-vystupy
http://www.exanpro.cz/odborna-zpravodajska-nauka/143-urceni-hlavni-kategorie
http://www.exanpro.cz/zpravodajske-ulohy-a-cviceni/147-urceni-hlavni-kategorie
http://www.exanpro.cz/zpravodajske-ulohy-a-cviceni/147-urceni-hlavni-kategorie
http://www.exanpro.cz/odborne-zpravodajske-nazvoslovi/151-urceni-hlavni-kategorie
http://www.exanpro.cz/vedomostni-test
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popř. naléhavá. Zpravodajský přínos znamená, že výstup obsahuje patřičné analytické 

nálezy a odpovídající zpravodajské závěry. 

 

Reálné produkty obsahují kromě faktických a jiných údajů* také stanoviska agentury, jež 

jsou psána v různých formách a vycházejí z analytického procesu agentury. Obsah 

produktů se vždy pojí k nějaké situaci*, kde výsledkem jejího analytického zkoumání je 

zpravodajské vědění* s určitou mírou pravděpodobnosti*, nikoli však čistá pravda. Závěry 

zpravodajské činnosti zpravidla nemohou být z její podstaty podloženy přímými důkazy*, 

neboť jádrem zkoumání jsou lidské úmysly (často veřejně nevyřčené), na základě kterých 

jsou plánovány a prováděny různé aktivity. I přesto, že agentura EXANPRO hájí obsah 

svých výstupů, nemůže za něj z uvedeného důvodu poskytovat žádné záruky.  

 

Všechny produkty se vyznačují přímým a konkrétním obsahem, charakteristickým úhlem 

pohledu na zpravodajskou problematiku a srozumitelností, která je zaručena především 

stručností a významovou jednoznačností textového obsahu. 

 

Agentura EXANPRO dělí zpravodajské produkty (výstupy) na souhrnné a specifické 

dokumenty. Souhrnné dokumenty (někdy také výchozí dokumenty) shrnují širší 

problematiku či popisují jednotlivá témata obecným způsobem. Naopak dokumenty 

specifické podrobněji rozvíjejí faktory událostí a hlouběji analyzují užší problematiku, ať 

už zmíněnou v souhrnných dokumentech, nebo vybranou přímo z reálného dění. 

Příkladem souhrnného dokumentu je produkt „Studená válka nikdy neskončila“. Naproti 

tomu produkt „Analýza teroristického útoku v Paříži“ je zástupcem specificky zaměřených 

dokumentů. 

 

Dalšími produkty mohou být tzv. předběžné produkty a produkty doplňkové. 

Předběžné produkty jsou stručnou reakcí na aktuální dění a jako takové neobsahují 

podrobný rozbor, ale jen prvotní postřehy a základní hodnocení. Od toho se odvíjí i 

označení druhu produktu jako „Krátká analytická reakce". Témata předběžných produktů 

mohou být později rozvedena v souhrnných nebo specifických zpravodajských výstupech. 

Doplňkové produkty svým obsahem doplňují již uveřejněné souhrnné nebo specifické 

výstupy o nové poznatky s aktualizovanými závěry obvykle ke stejné události či tematice. 

 

Vzdělávací produkty jsou vytvářeny většinou jako odborný (učební) výklad a úkolové 

produkty vznikají zpravidla ve formě analytických úloh a zpravodajských cvičení. 



 

Stránka 10 z 200 
 

Jednotlivé produkty, a to jak souhrnné, tak specifické, popř. doplňkové i předběžné, mohou 

být vytvořeny ve formě analýzy, hodnocení, předpovědi, odborného výkladu (učební 

lekce), studie apod., případně kombinací více forem jako např. analýza s hodnocením. 

 

Každý produkt nese označení svého druhu. Atributem produktu je jak jeho míra 

podrobnosti a zaměření (souhrnný versus specifický), tak jeho forma vypracování 

(analýza, hodnocení, předpověď, učební výklad apod.). Oba atributy jsou obvykle ve 

výstupním produktu uvedeny a někdy mohou být dokonce součástí názvu (titulku) celého 

produktu (např. „Předpověď vývoje ozbrojeného konfliktu na Ukrajině“ nebo 

„Hodnocení teroristického ohrožení v Evropě“). Výstupní dokumenty mohou být 

s použitím obou atributů zjednodušeně pojmenovány jako například souhrnné hodnocení, 

specifická analýza, doplňková předpověď, souhrnný učební výklad atd. Účelem 

pojmenování výstupních produktů není zcela přesně určit jejich tematický rozsah a 

hloubku, míru podrobnosti a formu zpracování, ale přiblížit jejich celkové zaměření pro 

lepší orientaci čtenářů. 

 

Zpravodajské produkty se mohou svým obsahem překrývat bez ohledu na druh 

dokumentu a podkategorii. Podle možností jsou u jednotlivých produktů uváděny odkazy 

na související výstupy. 

 

Přístupnost zpravodajských produktů je vysvětlena v obchodních podmínkách v 

části „Registrovat/Předplatit“ a v části „O stránkách". 

 

Hlavní kategorie produktů jsou členěny do podkategorií, jejichž přehled je znázorněn níže 

v popisu číslování produktů. 

 

Agentura EXANPRO používá pro své produkty specifické číslování, které usnadňuje 

orientaci a vyhledávání. Každému produktu je přiděleno pětimístné číslo. První číslo značí 

hlavní kategorii, druhé číslo určuje podkategorii a zbývající trojčíslí je pořadové číslo 

jednotlivého produktu. Rozdělení a číslování produktů se opírá o následující model: 

 

(1) Reálné zpravodajské výstupy 

(1) Události a jevy ve světě 

(2) Působení zpravodajských služeb 

(3) Zavádějící výstupy v médiích 

http://www.exanpro.cz/predplatne
http://www.exanpro.cz/o-strankach
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(2) Odborná zpravodajská nauka 

(1) Zpravodajský proces a obsah 

(2) Agentura a zpravodajská podpora 

(3) Příprava a vzdělávání analytiků 

 

(3) Zpravodajské úlohy a cvičení 

(1) Analýzy písemných a ústních zpráv 

(2) Vytváření zpravodajských otázek 

(3) Řešení zpravodajských situací 

 

(4) Zpravodajské názvosloví a písemnosti 

(1) Odborný sjednocený slovník 

(2) Problematické „odborné” termíny 

(3) Odborné dokumenty a výrazy v praxi 

 

Z výše uvedeného modelu lze tedy zjistit, že například: 

 

• pod číslem 3 jsou v hlavní kategorii vedeny zpravodajské úlohy a cvičení, 

• číslo 12 ukazuje na podkategorii věnované působení zpravodajských služeb (pod 

hlavičkou reálných zpravodajských výstupů jako hlavní kategorie), 

• číslo 21003 značí konkrétní produkt v pořadí jako třetí, který patří do podkategorie 

„Zpravodajský proces a obsah“ (pod hlavní kategorií „Odborná zpravodajská 

nauka“). 

 

Každá podkategorie začíná úvodním produktem (úvodníkem), který je veden jako nultý 

výstup a má tedy např. u podkategorie „Události a jevy ve světě“ přiřazeno číslo 11000. 

Jakékoli poslední trojčíslí s třemi nulami značí příslušný úvodník. Úvodníky jsou už svým 

názvem určeny k představení podkategorie. 

 

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné provádět pouze 

nekomerčním způsobem. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) 

obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně 

schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury 

EXANPRO neoprávněná.  
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2 Reálné zpravodajské výstupy (produkty) zahrnují události a jevy ve světě, působení 

zpravodajských služeb a zavádějící výstupy v médiích. 

 

* Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v části „Odborné 

zpravodajské názvosloví“ („Zpravodajský výkladový slovník - sjednocená verze"). 

 
 

© 2016 Agentura EXANPRO 
 
 

 

http://www.exanpro.cz/odborne-slovniky/79-zpravodajsky-vykladovy-slovnik-4
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Panelový úvodník – Reálné zpravodajské výstupy 
 

 

 

 

Panelový úvodník – Odborná zpravodajská nauka 
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Panelový úvodník – Zpravodajské úlohy a cvičení 

 

 
 

 

Panelový úvodník – Odborné zpravodajské názvosloví 
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PŘÍLOHA 2 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 

Prohlášení sdružení CZ.NIC k zablokování  

prvních osmi webů včetně webu Exanpro.cz 
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PŘÍLOHA 3 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Usnesení vlády ČR č. 127 ze dne 25. února 2022 včetně přílohy 

 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 25. února 2022 č. 127 

 

o prohlášení vlády k hybridnímu působení proti zájmům České republiky v souvislosti 
s agresí Ruské federace proti Ukrajině 

 

Vláda v návaznosti na vojenskou agresi Ruské federace na území Ukrajiny  

I. odsuzuje aktuálně prováděné hybridní působení proti zájmům České republiky a jeho 
partnerů v NATO a EU v kontextu probíhající vojenské agrese Ruské federace na území 
Ukrajiny; 

II. schvaluje prohlášení vlády k nebezpečí hybridního působení ve formě informační války 
ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení; 

III. vyzývá všechny relevantní subjekty k přijetí potřebných opatření vedoucích k zamezení 
šíření nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží 
k manipulování obyvatelstva České republiky směrem k ospravedlnění a schvalování 
aktuální ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. 

 

 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r. 

předseda vlády 
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Příloha  
usnesení vlády 
ze dne 25. února 2022 č. 127 

 

 

Prohlášení vlády 

k hybridnímu působení proti zájmům České republiky  

v souvislosti s agresí Ruské federace proti Ukrajině 

 

V aktuální krizové situaci nehodlá Vláda ČR tolerovat hybridní působení proti zájmům ČR  

a jeho partnerů v kontextu členství ČR v NATO a EU. V aktuální krizové situaci jde navíc  

o sdělení a šíření informací potenciálně naplňujících podstatu podpory nezákonného jednání 

postižitelného i v trestně právní rovině. Tyto informační činnosti jsou ve své podstatě službou 

ve prospěch cizích sil agresora a jakákoliv podpora, ale i přehlížení je samo o sobě útokem proti 

lidskosti, svobodě a naší bezpečnosti. 

 

Informace jsou jednou z nejúčinnějších zbraní a nelze rezignovaně přihlížet, jak jsou tyto zbraně 

vůči našim občanům používány. V naší historii máme hned několik milníků, které jasně 

dokazují, že nelze tolerovat agresora a nelze nechávat prostor pro štvavá a propagandistická 

působení. 

 

Vláda České republiky na základě dostupných informací a vzhledem k aktuálně probíhající 

agresi ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajiny proto vyzývá k přijetí potřebných 

kroků vedoucích k zamezení šíření nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém 

prostoru, které slouží agresorovi k obelhávání obyvatelstva ČR, ve smyslu ospravedlnění a 

schvalování aktuální agrese vůči Ukrajině. 

 

Vláda České republiky vyzývá oprávněné osoby a osoby disponující technickými možnostmi, 

aby šíření cílených lží a dezinformací nepřihlíželi. Jedná se o informační válku, ve které musíme 

být odvážní a důsledně využít veškeré možnosti k tomu, abychom ji neprohráli. Historie nás 

totiž poučila, za jakou cenu bychom svoji zbabělost těžce vykoupili. 
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PŘÍLOHA 4 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Záznam z jednání schůze vlády ČR konané 25. února 2022 

 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

   

  Čj. 2221/22 

 
 

ZÁZNAM 
Z JEDNÁNÍ SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

konané 25. února 2022 
 

(mimořádná schůze) 
 
 
 
Schůzi řídil předseda vlády. 
 
 
 
1. K hybridnímu působení proti zájmům České republiky v souvislosti s agresí 

Ruské federace proti Ukrajině 
 čj. 184/22 
 
 Vláda projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala 
 usnesení č. 127. 
 
 Z 18 přítomných členů vlády hlasovalo pro 18. 
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2. Návrh preventivních opatření navyšujících kybernetickou bezpečnost České 
republiky 

 čj. 183/22 
 
 Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a ředitelem Národního úřadu 

pro kybernetickou a informační bezpečnost a přijala 
 usnesení č. 128. 
 
 Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17. 
 
 
 
3. Usnesení vlády o poskytnutí pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou v kontextu 

bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení a přicestovali na území České 
republiky („Program pomoci občanům Ukrajiny“) a realizaci souvisejících 
opatření 

 čj. 182/22 
 
 Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a 

přijala 
 usnesení č. 129. 
 
 Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16. 
 
 
 
4. Návrh usnesení vlády České republiky o zastavení přijímání a zpracování žádostí 

o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Ruské 
federace 

 čj. 180/22 
 
 Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a                                    1. 

místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala 
 usnesení č. 130. 
 
 Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16. 
 
 
 
5. Návrh na poskytnutí naléhavé pomoci Ukrajině 
 čj. 181/22 
 
 Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala 
 usnesení č. 131. 
 
 Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16. 
 
 
 
 
 
 



 

Stránka 20 z 200 
 

6. Opatření v oblasti civilního letectví 
 
 Vláda z podnětu ministra dopravy přijala 
 usnesení č. 132. 
 
 Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16. 
 
 
 
7. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci Sil rychlé 

reakce na území členských států NATO v souladu s aktivovanými předběžnými 
obrannými plány NATO 

 čj. V64/2022 
 
 Vláda projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala 
 usnesení č. 133/V. 
 
 Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16. 
 
 
 
8. Návrh na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na 

území České republiky v souladu s aktivovanými předběžnými obrannými plány 
NATO 

 čj. V63/2022 
 
 Vláda projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala 
 usnesení č. 134/V. 
 
 Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16. 
 
 
 
9. Úkol pro Vojenské zpravodajství 
 
 Vláda z podnětu ministryně obrany přijala 
 usnesení č. 135/D. 
 
 Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16. 
 
 
 
 
 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r. 
předseda vlády 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Alena Dvořáková 
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PŘÍLOHA 5 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Dopis Vojenského zpravodajství jako požadavek k zablokování vybraných webů 

 

 

Na následujících stránkách jsou předloženy dvě verze dopisu VZ:  
 

První verzí je dopis poskytnutý Českému rozhlasu na žádost podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím. Druhou verzí je pak dopis opožděně zveřejněný na stránkách 

Vojenského zpravodajství 

 

 

 

Verze dopisu poskytnutá Českému rozhlasu  

 

Verze dopisu zveřejněná na stránkách Vojenského zpravodajství 
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Verze dopisu poskytnutá Českému rozhlasu 
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Verze dopisu zveřejněná na stránkách Vojenského zpravodajství 
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PŘÍLOHA 6 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Dopis ministra vnitra Víta Rakušana 

 

 

 

Dopis je jako ucelená kopie předložen na následující stránce 
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PŘÍLOHA 7 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Dopis ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely 

 

 

 

Dopis je jako ucelená kopie předložen na dvou následujících stránkách 
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PŘÍLOHA 8 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Obsah prvního dopisu provozovatele stránek Exanpro.cz  

aktuálním předplatitelům stránek po jejich zablokování  

 
 

 

Datum: 6. 3. 2022 19:55:14 

Předmět: Zablokování webu Exanpro.cz 

 

 

Vážení předplatitelé, 

 

chtěl bych Vás seznámit se situací po zablokování webu Exanpro.cz, který byl 

zablokován 25. února odpoledne s úplným dovršením účinku asi v 18:00 hod. 

 

Počínaje 1. března 2022 jsem dočasně pozastavil svou podnikatelskou činnost 

spojenou se stránkami Exanpro.cz, proto byly všechny platby přijaté ještě první týden 

v březnu vráceny předplatitelům. Proti této bezprecedentní akci státních a soukromých 

subjektů jsem podnikl určité kroky a další kroky připravuji, ale pochopitelně nevím, jak 

se bude vše dál vyvíjet a jak dlouho potrvá blokování webu. I přesto, že je v obchodních 

podmínkách uvedeno, že agentura EXANPRO nezaručuje nepřetržitý přístup na 

internetové stránky, a to především v případech způsobených činností třetích stran, 

tak mi moje čest nedovolí, abych tohle ve vztahu k Vám neřešil jinak než spravedlivě.  

 

Pokud se podaří stránky zprovoznit, což bude trvat určitě déle než jeden měsíc, pak 

bude všem předplatitelům, kteří měli v době zablokování webu zaplacené aktuální 

předplatné, aktivováno nové předplacené období. Na druhou stranu chápu, že Vám 

přestala být poskytována služba, za kterou jste si zaplatili. Proto může kdokoli z Vás 

na tuto e-mailovou adresu požádat o vrácení poměrné částky ze zaplaceného 

předplatného. Poměrná částka bude vypočítána se zahrnutím zbylých dnů 

předplatného počínaje dnem 25. února. Platby přijaté 24. až 28. února budou v případě 

požadavku vráceny celé. K tomu všechny z Vás, kteří se rozhodnou pro vrácení 

předplatného, žádám, abyste ve svém e-mailu uvedli jméno a číslo bankovního účtu, 

kam požadujete, aby byly vrácené peníze poslány (z určitých důvodů je vrácení 

poplatků prováděno jen bankovním převodem). Vaše žádost o vrácení peněz bude 
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sloužit zároveň jako potvrzení, že vrácené peníze byly poslány správné osobě a na 

správné místo. 

 

Hodlám dál jako šéfredaktor webu vytvářet krátké analytické zprávy, tentokrát ale jen 

formou rozesílaní příloh v e-mailu. Pokud máte o tyto zprávy zájem, napište mi na tuto 

adresu a poté budete zahrnuti do adresáře. Pro další informace sledujte Facebook 

"Exanpro", kde budou zveřejňovány další informace a upoutávky či stručné analytické 

postřehy. 

 

Protože jsou mezi předplatiteli i organizace, tak všechny adresáty, kterých se to týká 

včetně zprostředkovatelských firem, žádám o předání tohoto e-mailu všem 

předplatitelům ze skupin organizací. 

 

V přiložených přílohách naleznete vyjádření k zablokování webu, poslední produkt 

publikovaný v den invaze 24. února 2022 a mou reakci na článek zveřejněný na portálu 

Seznam Zprávy, ve které je už prvotní rozbor protiprávního činu v zablokování webu 

Exanpro.cz. V reakci jsou odkazy na usnesení vlády a na další související položky. 

I přesto, že tato reakce již obsahuje závažné podněty pro zahájení úkonů trestního 

řízení, tak se stále ještě nejedná o dokument, který je zpracováván jako odborná 

analýza s přesným rozborem protiprávní činnosti vztažené na všechny zapojené osoby 

a subjekty. Přesto byla tato reakce odeslána vybraným zákonodárným orgánům, 

vybraným orgánům činným v trestním řízení, vybraným sdělovacím prostředkům a 

samozřejmě všem negativně zapojeným subjektům. Je zvláštní ustrašená doba, kdy 

se různé subjekty a orgány, ale také média podřizují politickému trendu a tlaku, proto 

bude zajímavé sledovat, kdo z uvedených adresátů zareaguje a jak, pokud vůbec. 

 

Pokud uznáte za vhodné, můžete přílohy libovolnou formou sdílet. 

 

Vážím si Vaší přízně. 

 

S úctou 

Jiří Wagner  
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PŘÍLOHA 9 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Původní a zásadní zpravodajské výstupy k situaci na Ukrajině  

z roku 2016 a 2017 jako ukázka odborné analytické činnosti 

 

 

Příloha obsahuje čtyři následující zpravodajské produkty: 

▪ Produkt 11010 „Analýza vzniku konfliktu na Ukrajině“ 

▪ Produkt 11027 „Analýza změny politického režimu na Ukrajině (díl 1/2)“ 

▪ Produkt 11028 „Analýza změny politického režimu na Ukrajině (díl 2/2)“ 

▪ Produkt 11043 „Západ oficiálně podporuje ukrajinský fašismus a neonacismus“ 

 

 

Všechny čtyři zpravodajské produkty jsou předloženy na následujících stránkách 
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Analýza vzniku konfliktu na Ukrajině 
 

Specifická analýza a hodnocení (11010)        

  

Dokument byl na stránkách EXANPRO zveřejněn v roce 2016 

Doplněno úvodní poznámkou a novými vysvětlujícími poznámkami dne 7. května 2022 

 

Úvodní poznámka z května 2022: Tento dokument byl prvním zpravodajským produktem 

k problematice Ukrajiny, který byl na stránkách EXANPRO publikován (stránky EXANPRO 

byly spuštěny na jaře 2016). Dokument byl vytvořen před šesti lety, ale jeho aktuálnost 

trvá dodnes. Především jsme už tehdy zmiňovali, co Ukrajina znamená pro Rusko a co 

pro USA a proč Spojené státy tolik o Ukrajinu usilovaly. Priority obou mocností se 

nezměnily, přičemž to byli Američané, kteří aktivně i za pomoci evropských zemí 

prosazovali změnu, čímž zhoršili bezpečnostní situaci ve východní Evropě. Západní politici 

prohlašovali, že ve vztahu k Ukrajině prosazují demokratické hodnoty a že mají zájem na 

prosperitě ukrajinského lidu. Avšak v těchto záležitostech nejsou hlásané cíle zpravidla 

těmi cíli pravými. A v případě Ukrajiny je za těch několik let mnoho důkazů o tom, že 

Ukrajina byla využita jen proto, že je sousední zemí Ruské federace, a to bez ohledu na 

možnost zhoršení bezpečnostní situace a vyvolání ozbrojeného konfliktu. (Vzhledem 

k odstavení stránek EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze použít aktivní odkazy 

v textu.) 

 

Ukrajina byla v posledních deseti letech velmi pečlivě diskutována v západních kruzích. 

Několikrát bylo zdůrazňováno, že se jedná o zemi, která je pro Ruskou federaci jakousi 

pomyslnou červenou linií, jejímž překročením se spustí určitá ruská reakce. Na druhou 

stranu Ukrajina představovala významný cíl pro USA v soupeření s Ruskem, a to hned 

z několika hledisek (dále v textu). Jedno z nich se od roku 2011 vztahovalo k situaci v Sýrii, 

tedy prostoru, o který Spojené státy s Ruskou federací od té doby soupeří. [1]  

 

Nová poznámka: Situace v Sýrii pokročila, ale příslušníci ozbrojených sil USA 

v počtu asi 1 000 vojáků stále zůstávají v prostorech na severovýchodě a 

jihovýchodě Sýrie. Tím už déle než šest let porušují mezinárodní právo. Stejným 

způsobem hřeší turečtí vojáci, kteří působí v severní části Sýrie. Spojené státy i 

Turecko jsou členské země NATO, ale ostatní alianční spojenci i představitelé 
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Evropské unie se chovají, jako by se nic zvláštního nedělo. Tento stav dokládá, kdo 

řídí či ovládá Severoatlantickou alianci a kdo je jen podřízeným loajálním členem. 

Taktéž to dokládá skutečný charakter Aliance, přičemž je za této situace obtížné 

věřit, že charakter NATO je ryze obranný.  

 

Syrské hledisko hodnotíme jako klíčové, neboť rozhodlo o urychlení dalšího postupu 

směrem k Ukrajině. Evropská unie zahájila v roce 2012 konkrétní aktivity spojené 

s asociační dohodou, přičemž oslovila zemi, kterou by si za běžné situace a ve spojení 

s proklamovanými unijními hodnotami zařadila na spodní příčku přijatelných zemí. Avšak 

ani vysoká míra korupce, ani nestabilní politické vedení neodradilo vedoucí politiky EU od 

jednání s Ukrajinou. Zástupci EU nedokázali zdůvodnit ekonomický přínos svého počínání 

a nedokázali ani odhadnout dopady na bezpečnostní situaci. EU tak nehrála vlastní roli ve 

prospěch Evropy, ale ochotně sehrála roli, která jí byla přidělena v zájmu jiného cíle. [2]  

 

Podobnou přidělenou roli sehrála EU i v případě Moldavska a Gruzie, kde se však již 

nejednalo o získání politického vlivu jako v záležitosti Ukrajiny, ale jen o posílení vlivu vůči 

Rusku a sporným republikám Podněstří, Abcházie a Jižní Osetie. Spojené státy mají při 

ovlivňování a využívání Evropské unie výhodu v tom, že toto ovlivňování mohou zdůraznit 

i přes Severoatlantickou alianci, jelikož z 28 členských zemí EU je 22 z nich zároveň i 

v NATO. 

 

Nová poznámka: Po vystoupení Velké Británie z EU je nyní 21 zemí členem jak 

NATO, tak EU (NATO má 30 členů a v EU je 27 členských zemí). Americký vliv na EU 

je v posledních letech vidět zejména v prohlášeních prezidentů USA, kteří často 

veřejně promlouvají i za Evropskou unii. Názorný příklad předvedl Barack Obama, 

který tehdy jako americký prezident ve svém prohlášení předběhl EU, když světu 

sdělil, že Spojené státy a Evropská unie přijmou sankce proti Rusku. A členské 

země EU se poté ihned loajálně přidaly. Spojené státy využívají pro řešení otázek 

v rámci EU také summity NATO, kde se představitelé jednotlivých zemí a někdy i 

funkcionáři EU s americkými zástupci domlouvají na společné politice – přesněji na 

podpoře americké zahraniční politiky. Pokud by měla být EU opravdu spravedlivá, 

musela by už dříve přijmout sankce proti USA za protiprávní bombardování bývalé 

Jugoslávie včetně hlavního města Bělehradu (vojenská operace vzdušných sil 

trvala dva a půl měsíce), za protiprávní agresi proti Iráku, za destabilizaci Libye 

s překročením mandátu RB OSN atd. To ale bylo pro evropské země těžké, protože 
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několik z nich se na těchto protiprávních akcích podílelo včetně České republiky, 

která pro bombardování bývalé Jugoslávie poskytla svůj vzdušný prostor. Tímto 

jednostranným a necitlivým přístupem v prosazování cílů USA, které díky svým 

loajálním spojencům získaly beztrestnost, byla nastoupena cesta ke konfrontaci 

ozbrojených sil, což ještě není to, co se nyní děje na Ukrajině. Rozhodující události 

stále vztahujeme přibližně k roku 2030, což jsme poprvé nastínili v listopadu 2018 a 

poté postupně rozváděli.   

 

Vzhledem k situaci na Blízkém východě byl rok 2012 určen jako počátek hlavního období 

pro působení proti politickému režimu na Ukrajině. Konečným cílem bylo změnit ukrajinský 

režim na politické vedení, které by se odklonilo od Ruska a které by se otevřelo Západu, 

čímž by mohla být zahájena spolupráce primárně na poli vojenskopolitickém se zahrnutím 

zpravodajských služeb. Záměrem této spolupráce bylo pokrýt a využít důležitý geografický 

prostor (Ukrajina včetně Krymu) nejenom v rámci aktivit vůči území Ruské federace, ale 

především vůči ruské zahraniční politice orientované k Sýrii a tím z velké části 

uskutečňované přes Černé moře za využití i těch výchozích prostorů (ruských námořních 

základen), jež se dosud nacházejí právě na Krymském poloostrově. Evropská unie byla 

prostředníkem a proces spojený s asociační dohodou prostředkem k dosažení tohoto cíle. 

Ekonomická spolupráce EU s Ukrajinou byla sice oficiálně hlásaným, avšak ve skutečnosti 

podružným cílem. 

 

Krymský poloostrov je výrazným 

pevninským výstupem do Černého 

moře, čímž poskytuje významnou 

vojenskou výhodu tomu, kdo ovládá 

krymské přístavy. Z tohoto důvodu je na 

Krymu rozmístěna značná část 

Černomořského loďstva [3] včetně 

velitelství (součást Námořních sil Ruské 

federace). Bylo tomu tak i po rozpadu 

Sovětského svazu, kdy Ukrajina získala 

nezávislost. Přítomnost ruských 

námořních sil na Krymu vymezovala 

dohoda mezi Ukrajinou a Ruskou federací z roku 1997, která kromě jiného určovala, že 

ruský vojenský personál může na zmiňované části Ukrajiny působit v maximálním počtu 
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25 000 osob (s případným navýšením). Platnost bilaterální dohody byla později 

prodloužena až do roku 2042. Pokud by Rusové Krym ztratili, znesnadnilo by jim to 

působení v Černém moři a tím také námořní spojení se Sýrií, které se pro podporu 

syrského režimu stalo strategickou záležitostí. 

 

Složitou situaci představuje také rusko-ukrajinská hranice, která je dlouhá zhruba 

1 500 km. Její přilehlé pokrytí protistranou ze západního směru by přímo narušovalo 

bezpečnostní politiku Ruské federace. Od roku 2004 sousedí Ruská federace s členskými 

zeměmi NATO (Estonsko a Lotyšsko, bez uvažování časového prvenství Kaliningradské 

oblasti, ruské exklávy, která skrze Polsko sousedí s prostorem NATO již od roku 1999). 

Hranice se zeměmi NATO činí v délkové míře téměř 600 km (opět bez zahrnutí 

Kaliningradské oblasti), a pokud by se k tomu měla přidat hranice Ukrajiny (dohromady 

více než 2 000 km), mohlo by to znamenat počátek fyzických konfrontací z obou stran. 

Ruští vládní činitelé to řeší vytvářením vlastního „ochranného pásma" na východě 

Ukrajiny. Celý ukrajinský konflikt bude mít své pokračování (viz poznámka na konci textu). 

 

Hlediska pro uvažování Ukrajiny jako významného cíle zahraniční politiky USA: 

 

▪ Ztížit námořní spojení se Sýrií. 

▪ Získat výhodnější přístup do Černého moře a tím i možnost blokovat aktivity 

ruských plavidel. 

▪ Izolovat Rusko od Evropy a využít tuto situaci k prosazení ekonomických zájmů 

(jednání o dohodě TTIP). 

▪ Zvětšovat a posilovat kontrolované vojenské předpolí. 

▪ Využít situaci ke zvyšování vojenských rozpočtů a počtu „spojeneckých“ sil (týká 

se zejména členských zemí NATO). 

▪ Vyčerpávat ruské síly na dvou „frontách“ včetně logistické podpory (Sýrie, východní 

Ukrajina, přičemž mohou vzniknout další oblasti). 

▪ Nutit ruskou vládu k reakcím, které budou považovány za ohrožení evropských 

zemí. 

 

Asociační dohoda s Ukrajinou byla podmiňována hmatatelnými pokroky především 

v reformách ukrajinské ústavy, volebního systému a soudnictví. Zároveň byla 

uskutečňována mediální kampaň pro získání co nejširší podpory ukrajinských občanů, 

kteří by mohli vyvíjet tlak na vládu ve prospěch podepsání asociační dohody. 
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Nepřehlédnutelnou úlohu sehrál Arsenyj Jaceňuk, který se od roku 2001 pohyboval 

v ukrajinské politice. Ten ve druhé polovině roku 2013 vystupoval v různých televizních 

debatách a zkresleně až propagandisticky líčil, jak se zvýší životní úroveň prostých lidí, 

pokud budou směřovat k Evropské unii. Neuvedl však, že se jedná o dlouhodobý proces. 

Ve svých 35 letech kandidoval Jaceňuk na prezidenta Ukrajiny (leden 2010) a za svou 

kampaň utratil desítky milionů dolarů. Už v té době mohl být finančně podporován ze 

zahraničí. Podobně, ale z opačného směru byl zřejmě podporován i Viktor Janukovyč, 

který zmíněné prezidentské volby vyhrál a který za ně podle různých propočtů utratil až 

dvakrát více než Jaceňuk. 

 

Nová poznámka: Jaceňuk v období únor 2014 až duben 2016 zastával funkci 

předsedy vlády Ukrajiny. 

 

V roce 2013 byla zesílena podpora ukrajinské politické opozice, nevládních organizací a 

různých aktivistů. Souběžně byl připravován plán protestů, neboť se od počátku počítalo 

s tím, že ukrajinská vláda bude mít k obsahu asociační dohody a k podmínkám jejího 

podepsání výhrady, což bylo ostatně chtěným scénářem. 

 

Na rozdíl od Sýrie, která je pro Ruskou federaci klíčovým prostorem*, znamená Ukrajina 

v čele se svojí východní částí a Krymským poloostrovem pro ruské zájmy životně důležitý 

prostor*, který by mohl představovat bod zlomu ve vzájemném soupeření. K tomu směřuje 

i obecné hodnocení v západních kruzích, že pokud Američané získají Ukrajinu, mohou 

poté změnit i celé Rusko. Jenomže zatím dosáhli jen toho, že postavili Rusko do vyšší 

bojové pohotovosti. Pro USA je Ukrajina operačním cílem, jehož dosažením mohou splnit 

cíl strategický, tedy změnit politický režim v Ruské federaci. Dříve východní Evropa tvořila 

nárazníkové pásmo pro Sovětský svaz a nyní se východoevropské země nechávají 

dobrovolně usměrňovat do linie proti Ruské federaci namísto toho, aby hrály vedoucí úlohu 

v zachování rovnováhy mezi osudovými oponenty, kterými jsou právě USA a Ruská 

federace.   

 

Nová poznámka: V současné době se hovoří, že pro USA je z hlediska udržení 

americké hegemonie ve světě významnějším protivníkem Čína než Ruská federace 

(aktuálně má hegemonie USA sestupnou tendenci). Z hlediska čínské ekonomické 

produkce a technologií je s tím možné souhlasit. Na druhou stranu je to Rusko, které 

má na svém území téměř 50 % všech nerostných surovin. Ale hlavním aspektem je 
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to, že Spojené státy nemohou významněji působit proti Číně, dokud bude existovat 

stávající politický režim v Rusku. Čínská lidová republika (ČLR) je z hlediska své vlastní 

kultury, tradic, národní disciplíny a semknutosti a centralizovanosti řídících struktur natolik 

komplikovanou zemí, že není možné zvenku cokoli v čínském systému měnit, aniž by byla 

nejprve změněna situace v Ruské federaci. Vlivem změny v Rusku je potom možné lépe 

působit také na ČLR, a to i prostřednictvím nerostných surovin. Ruská federace je v tomto 

ohledu snazším cílem, a to i proto, že tam na rozdíl od Číny existuje taková politická 

opozice, se kterou je možné v určité míře spolupracovat. V Číně politická opozice prakticky 

neexistuje. (Text v poznámce byl použit z produktu 11075 „Strategické a operační cíle 

USA a Ruské federace v zahraniční politice“. Produkt byl publikován v roce 2018.) 

 

Závěrečná poznámka: Rozbor průběhu změny ukrajinského režimu a předpověď vývoje 

situace na Ukrajině se zahrnutím záměrů soupeřících stran jsou předmětem samostatných 

specifických produktů. (Jedná se o původní poznámku.) 

 

 
 

[1] Situaci v Sýrii rozebírají v různé míře produkty 11003 a 11007 („Konflikty ve světě jako 

boj mezi USA a Ruskou federací“, „Analýza vzniku Islámského státu“). 

 

[2] Úlohu EU jako krycí organizace a podobu chování některých politiků s činností agentů 

s vlivem* řešíme v produktu 12010 „NATO a EU jako krycí organizace?". 

 

[3] Názvy hlavních ruských námořních uskupení jsou ne zcela správně překládány jako 

flotily, avšak v základní organizaci je ve skutečnosti jen jedna flotila a tou je Kaspická flotila 

(Каспийская флотилия). Ostatní hlavní celky jsou loďstva podle jednotlivých moří: 

Severní loďstvo (Северный флот), Baltské loďstvo (Балтийский флот), Černomořské 

loďstvo (Черноморский флот) a Tichomořské loďstvo (Тихоокеанский флот). 

 

* Vysvětlení odborných termínů viz produkt 41001 „Zpravodajský výkladový 

slovník – sjednocená verze“ 

 

 

 

 

http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/177-konflikty-ve-svete-jako-boj-mezi-usa-a-ruskou-federaci
http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/177-konflikty-ve-svete-jako-boj-mezi-usa-a-ruskou-federaci
http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/187-analyza-vzniku-islamskeho-statu
http://www.exanpro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=229&catid=11&Itemid=153
http://www.exanpro.cz/odborne-slovniky/79-zpravodajsky-vykladovy-slovnik-4
http://www.exanpro.cz/odborne-slovniky/79-zpravodajsky-vykladovy-slovnik-4
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* Klíčový prostor (key terrain)  

Klíčový prostor je taková část terénu či geografického prostoru, jejímž ovládnutím a 

kontrolou vzniká významná výhoda v bojové činnosti či vojenskopolitické kampani jedné, 

nebo druhé soupeřící straně. Výhoda v ovládnutí a kontroly klíčového terénu ještě 

nepřináší vítězství v celé bitvě či kampani, ale může takové vítězství přiblížit. 

 

* Životně důležitý prostor (decisive terrain / vital ground) 

Životně důležitý (rozhodující) prostor je taková část terénu či geografického prostoru, 

jejímž ovládnutím a kontrolou je zpravidla dosaženo úspěšné splnění celé mise (celkové 

vítězství v bitvě či vojenskopolitické kampani) jednou, nebo druhou soupeřící stranou. 

 

* Agent s vlivem (agent of influence)  

Agent jako externí spolupracovník s určitým postavením, které může využít k ovlivnění 

veřejného mínění nebo rozhodovacího procesu politického orgánu, případně ovlivnit 

průběh politických událostí s cílem dospět k takovým výsledkům, jež skýtají užitek pro tu 

zemi, v jejíž prospěch prostřednictvím její zpravodajské služby, případně jiné organizace 

daný agent působí. 

 

 

 

Související zpravodajské produkty: 

 

▪ Produkt 42004 „Neletální obranné zbraně pro Ukrajinu?“ 

▪ Produkt 11027 „Analýza změny politického režimu na Ukrajině (díl 1/2)“ 

▪ Produkt 11027 „Analýza změny politického režimu na Ukrajině (díl 2/2)“ 

▪ Produkt 11042 „Minskou dohodu neplní jak Rusko, tak Západ v čele s USA“ 

▪ Produkt 11043 „Západ oficiálně podporuje ukrajinský fašismus a neonacismus“ 

 

 
 

Zpravodajský produkt 11010 

Specifická analýza a hodnocení 

© 2016 Agentura EXANPRO (doplnění květen 2022) 
 
 
 

http://www.exanpro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=209&catid=22&Itemid=162
http://www.exanpro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=258&catid=10&Itemid=105
http://www.exanpro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=259&catid=10&Itemid=105
http://www.exanpro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=298&catid=10&Itemid=105
http://www.exanpro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=299&catid=10&Itemid=105
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Analýza změny politického režimu na Ukrajině 
 

Díl 1/2 
 

 

Specifická analýza a hodnocení (11027)                                                    30. května 2016 
 
  

Úvodní poznámka z května 2022: Tento dokument byl druhým zpravodajským 

produktem k problematice Ukrajiny, který byl na stránkách EXANPRO publikován (stránky 

EXANPRO byly spuštěny na jaře 2016). Dokument byl vytvořen před šesti lety (viz přesné 

datum vpravo nahoře), ale jeho aktuálnost spočívá v tom, že dokládá rozhodující podíl 

západních politiků na změně vývoje bezpečnostní situace na Ukrajině, která se od roku 

2014 začala zhoršovat. Vměšování Západu pod taktovkou USA do politické situace na 

Ukrajině nemělo za cíl prosazovat demokratické hodnoty, i když jsou o tom někteří bláhoví 

politici z evropských zemí dodnes přesvědčeni, nýbrž získat a využít příhodný geografický 

prostor v soupeření s Ruskou federací (viz též úvodní poznámka u předchozího 

produktu 11010). Obsah analytického dokumentu je zachován v původní podobě bez 

nových doplňujících poznámek. (Vzhledem k odstavení stránek EXANPRO protiprávním 

zásahem státu nelze použít aktivní odkazy v textu.) 

 

Politický režim je možné změnit několika způsoby. Avšak pokud nebudeme brát v úvahu 

regulérní volby a situaci vzešlou z aktivity parlamentu (vyslovení nedůvěry vládě) nebo 

vlády (demise), případně jiných státních institucí, tak existují všehovšudy dva způsoby, jak 

přeměnit charakter politického vedení země. První způsob je demokratický, kdežto druhý 

způsob je násilný. Oba způsoby vycházejí ze stejného cíle, jenž je zaměřen na to, že musí 

„padnout“ vládní kabinet a případně i prezident, pokud je součástí vrcholné výkonné moci. 

 

Změnit vládu demokratickou cestou znamená zorganizovat a provést generální stávku, 

která ochromí chod země, čímž vezme vládě možnost řídit zemi a donutí ji k odstoupení. 

Je to aktivní projev vůle většiny národa a také schopnost politické opozice nebo určité 

skupiny osob (funkcionářů na několika úrovních) podnítit národ k tomuto „manévru“. 

K násilné změně vlády se uchyluje menšina obyvatel, obvykle vyhraněná skupina, která 

není schopna získat podporu široké veřejnosti. 
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Co se v tomto smyslu odehrálo na Ukrajině na přelomu let 2013 a 2014? Byl proces změny 

politického režimu legitimní? Jaký byl podíl politiků USA a politiků evropských zemí včetně 

Evropské unie na událostech v Kyjevě? A jaké následky z toho plynou pro Evropu? 

 

Nikdo z evropských výkonných politiků nemá zájem na tom, aby byl poctivě vysvětlen 

průběh změn na Ukrajině. Nikdo z vedoucích činitelů nechce veřejně hodnotit současný 

stav věcí na Ukrajině ani to, jaké to má širší souvislosti. Podivné chování a výstupy 

ukrajinských politiků zůstávají záměrně bez povšimnutí. Nikoho netrápí excesy 

ukrajinských radikálních skupin, které v některých případech berou zákony do svých 

rukou, a ani to, že ukrajinská vláda tomu nedokáže či nechce účinně čelit. Všichni vědí, že 

to není v pořádku, ale všichni také vědí, že Ukrajina je klíčový prostor* v soupeření mezi 

Spojenými státy a Ruskou federací. Jedná se o soupeření, o jehož podporu se ve 

prospěch USA evropští politici svým konáním zaručili. A v tom je největší problém a rovněž 

původní příčina vzniklé situace na Ukrajině. 

 

Podrobnosti o příčinách a cílech vyvolaných událostí na Ukrajině jsou v souvislosti se 

zahraniční politikou USA rozvedeny ve zpravodajském produktu 11010 „Analýza vzniku 

konfliktu na Ukrajině“. 

 

Američané již několik let budují v Evropě „výchozí prostor“ pro působení proti Ruské 

federaci, přičemž významným článkem tohoto výchozího prostoru je právě Ukrajina. 

O bezpředmětnosti asociační dohody s nevyhovující Ukrajinou a skryté úloze Evropské 

unie (EU) v celém procesu je psáno v produktu 11010. V tomto dokumentu se zaměříme 

na to, jak hodně usiloval ukrajinský lid o změnu politického režimu a v jaké míře tomu 

napomohly západní mocnosti.  
  

 

 

Politici západních zemí zesílili počátkem roku 2013 komunikaci s ukrajinskými politiky, 

přičemž se zaměřili především na politickou opozici. Cílem bylo přes asociační dohodu 

mezi EU a Ukrajinou získat postupně vliv na politickou situaci na Ukrajině na úkor vlivu 

ruského. Do popředí se tak dostali politici EU včetně představitelů evropských vlád, kteří 

měli zajistit splnění dílčího cíle s asociační smlouvou. Někteří evropští politici chtěli ukázat, 

že tuto aktivitu zvládnou i bez podpory Američanů, čímž se snažili předvést svou důležitost 

a schopnosti. Tím však vznikaly neshody mezi americkou a evropskou diplomacií, což 

http://www.exanpro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=10&Itemid=105
http://www.exanpro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=10&Itemid=105
http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/199-analyza-vzniku-konfliktu-na-ukrajine
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Američané dali několikrát najevo. S tím ale dali najevo i to, že úloha evropských politiků 

v ukrajinské záležitosti je jen úlohou podřízenou jejich zájmům. Snahy ukrajinské vlády 

vyhnout se uzavření smlouvy měly být využity k vyvolání protestů v zemi. 

 

Západní politici zahájili kampaň ve prospěch ukrajinských opozičních politiků s cílem 

vyvolat podporu veřejnosti. V této kampani byl využit také známý ukrajinský boxer Vitalij 

Kličko, který se vrátil z Německa, kde již několik let pobýval. Když však ukrajinský 

prezident Viktor Janukovyč nebyl ochoten dohodu s EU podepsat, měla přijít na řadu 

stávka, jež se měla rozšířit na většinu země. Jenže politická opozice nebyla schopna ani 

za podpory Západu zorganizovat jedinou efektivní stávku, natož stávku generální. Byla 

tedy zahájena jen demonstrace s předpokladem, že se protesty rozšíří a že bude možné 

zahájit i případnou rozsáhlejší stávku. Avšak v Kyjevě byla udržována jen demonstrace 

bez možnosti přejít do velké stávky. Podniky i doprava ve městě nadále fungovaly 

(doprava byla zastavena v určité době až na pokyn státních úřadů z důvodu údajné 

teroristické hrozby). V několika dalších městech se konaly různě velké protesty, přičemž 

nejvýznamnější protest byl zaznamenán ve Lvově (město leží zhruba 60 km od polských 

hranic) a poté v dalších dvou městech na západě Ukrajiny (Ternopil a Ivano-Frankivsk). 

Ve zmíněných třech městech se organizátoři snažili vyvolat stávku, ale stávka existovala 

spíše v prohlášeních než ve skutečnosti. 

 

Demokratická cesta ke změně politického 

režimu selhávala, i když se od počátku 

nejednalo o demokratické projevy v podobě 

pokojných demonstrací. V Kyjevě byly totiž 

obsazovány některé úřady jako např. 

městská radnice a sídlo odborů, byl ničen 

majetek, zapalovány pneumatiky a proti 

policistům vrhány zápalné lahve a jiné 

předměty. Mezi protivládními aktivisty se 

dokonce pohybovaly skupinky osob 

viditelně ozbrojené střelnými zbraněmi. 

Policejní složky v západních zemích by v tomto případě nekompromisně zasáhly, neboť 

by byly porušovány zákony. Avšak příslušníci ukrajinských bezpečnostních sil se hlavně 

snažili udržet demonstranty mimo tzv. vládní čtvrť, kde se nacházejí úřad prezidenta, úřad 

vlády a budova parlamentu. 
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Počet demonstrujících v Kyjevě se v průběhu trvání několikaměsíčního protestu různě 

proměňoval. V médiích se můžeme dočíst, že přesáhl 400 000 osob, což hodnotíme jako 

nadnesené, a především jako účelově poskytované informace západními diplomaty, kteří 

působili v Kyjevě. Spolehlivější zdroje hovoří, že počet protestujících po dobu trvání 

demonstrace (tři měsíce) se v průměru pohyboval od 10 000 do 50 000 osob, přičemž 

nejvyšší zaznamenaný počet demonstrantů dosáhl přibližně 150 000 osob. Protestovali 

hlavně studenti a mládež z radikálních skupin jako „Pravý sektor“ (fotbaloví „hooligans“ / 

fotbaloví chuligáni), jenž se později stal politickou stranou a zároveň tolerovanou 

polovojenskou organizací.  

 

V průběhu protestu a jeho proměnlivé početní účasti se v Kyjevě střídali západní politici, 

aby ve svých veřejných vystoupeních podpořili protestující v setrvání ve svém boji proti 

vládě. Zástupci americké a evropské diplomacie vedli neveřejné rozhovory s vybranými 

ukrajinskými opozičními politiky a snažili se usměrňovat jejich činnost a povzbuzovat jejich 

politické vyhlídky. Zástupci zpravodajských služeb USA jednali s vedením Pravého 

sektoru, neboť v něm spatřovali hybnou sílu celého protestu.  

 

Protesty v Kyjevě byly zahájeny 21. listopadu 2013, a když trvaly bez dosažení jakéhokoli 

cíle téměř tři měsíce, bylo nutné situaci eskalovat. Rádoby demokratický protest v Kyjevě 

se proměnil v protest násilný, kdy byla zorganizována dosud nevyšetřená akce se střelbou 

do lidí. Střelba byla vedena jak do demonstrantů, tak do policistů. Přibližně pět střelců se 

rozmístilo na několika výškových budovách, a to dokonce na těch, které byly pod kontrolou 

příslušníků tzv. domobrany, jež byla vytvořena za účelem obrany prostoru obsazeného 

demonstranty před možným policejním zásahem. Těsně před střelbou kdosi organizoval 

jakési skupinky útočníků, které se snažily postupovat směrem k policejnímu kordonu. 

Členové těchto skupin byli vybaveni štíty, holemi a různými předměty určenými k vrhání 

proti příslušníkům policejních složek. V průběhu jejich „plíživého“ postupu byli napadáni 

střelbou jednotlivými ranami z různých směrů, což je zdokumentováno na několika 

videozáznamech, z nichž jeden patří britské televizní stanici BBC. Celé to mělo působit 

jako policejní střelba do bezbranných lidí. S touto akcí korespondovalo i obsazení tří 

hraničních přechodů na ukrajinsko-polské hranici, čehož se zhostili členové Pravého 

sektoru. Obsazení hraničních přechodů hodnotíme jako plánovanou operaci s cílem 

zajistit přístupové cesty pro zásobení opozičních skupin potřebným materiálem, ale také 

s cílem zajistit únikové cesty pro osoby se zvláštním určením. 
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Po této násilné akci byla mezi vládou a opozicí podepsána dohoda o podmínkách 

politického urovnání vzniklé situace, jejímiž prostředníky se přímo v Kyjevě stali ministři 

zahraničí SRN, Francie a Polska. Avšak proti této dohodě se záhy postavili radikálové 

z Pravého sektoru, kteří požadovali okamžitou rezignaci prezidenta Janukovyče pod 

pohrůžkou ozbrojeného útoku na vládní budovy. Tři zmínění ministři ze zahraničních zemí 

do této změny vůbec nezasáhli, i když byli vlastně oklamáni a měli okamžitě jednat. Měli 

usilovat o dodržení dohody a varovat, že v opačném případě ztratí ukrajinská opozice 

podporu Západu v dalším vývoji v zemi.  

 

Přístup zahraničních ministrů byl jedním z ukazatelů, jenž odkryl pravé cíle Západu 

v souvislosti s Ukrajinou. Bylo zkrátka nutné se za jakýchkoli okolností zbavit proruského 

režimu a dopomoci vybraným osobám k moci – osobám, které by spolupracovaly se 

západními zeměmi. Jenomže kromě odkrytí jednoho z ukazatelů záměrné činnosti 

západních mocností se objevil první nebezpečný signál budoucí nestability Ukrajiny. Tento 

signál prezentoval rivalitu v opozici, kde se zrodily dva odlišné postoje k řízení státu a 

vedení boje proti separatistům na východě Ukrajiny. Tak vznikly polovojenské jednotky 

Pravého sektoru, které byly známkou budování paralelních struktur. Nová ukrajinská vláda 

ale jejich vznik schválila, neboť potřebovala každou bojovou sílu ve své tzv. 

„protiteroristické operaci“ proti proruským separatistům. Avšak vznik těchto jednotek 

umožnil Pravému sektoru ještě větší radikalizaci a nezákonné postupy proti všem 

funkcionářům a subjektům, jejichž činnost se vedení Pravého sektoru nelíbila. Evropští 

politici to však tehdy v celém plánu považovali za přijatelné riziko.  

 

Janukovyč opustil pod tlakem okolností Kyjev a následně i Ukrajinu. Dne 22. února 2014 

převzala opozice kontrolu nad ukrajinskou metropolí. Janukovyč nebyl rozhodný politik, 

ale možná předvídal, co by se mohlo stát v případě nasazení armády k potlačení 

násilností. Pokud by ukrajinský prezident vydal nařízení k potlačení protestů a povolal 

vojenské síly, byla by Ukrajina uvržena do „občanské války“ podobné té v Sýrii. Vzhledem 

k národnostnímu složení obyvatel by se vojenské a policejní síly rozdělily na provládní a 

protivládní. Ozbrojené střety by pak zasáhly celou Ukrajinu. 

 

Výsledky protestu označovaného jako „Euromajdan“ (evropské náměstí), následné 

prezidentské a parlamentní volby, s tím spojený vývoj na Ukrajině a následky pro Evropu 

jsou předmětem analýzy ve druhém dílu dané tematiky. 
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* Vysvětlení odborných termínů viz produkt 41001 „Zpravodajský výkladový 

slovník – sjednocená verze“ 

 

 

* Klíčový prostor (key terrain)  

Klíčový prostor je taková část terénu či geografického prostoru, jejímž ovládnutím a 

kontrolou vzniká významná výhoda v bojové činnosti či vojenskopolitické kampani jedné, 

nebo druhé soupeřící straně. Výhoda v ovládnutí a kontroly klíčového terénu ještě 

nepřináší vítězství v celé bitvě či kampani, ale může takové vítězství přiblížit. 

 

 
 

Zpravodajský produkt 11027 
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Analýza změny politického režimu na Ukrajině 
 

Díl 2/2 
 

 

Specifická analýza a hodnocení (11028)                                                       30. září 2016 
 
  

Úvodní poznámka z května 2022: Tento dokument byl třetím pokračujícím 

zpravodajským produktem k problematice Ukrajiny, který byl na stránkách EXANPRO 

publikován (stránky EXANPRO byly spuštěny na jaře 2016). Dokument byl vytvořen před 

šesti lety (viz přesné datum vpravo nahoře), ale jeho aktuálnost spočívá v tom, že dokládá, 

že změna politického režimu nebyla vůlí ukrajinského lidu, nýbrž jen snahou několika 

opozičních politiků ochotných spolupracovat se Západem a odhodláním ukrajinských 

radikálních skupin, které sledovaly své cíle. K těmto opozičním politikům a radikálním 

skupinám se připojila malá část ukrajinských občanů, kteří nesouhlasili s tehdejším 

režimem, ale kteří si zároveň nedokázali uvědomit, jak požadované změny ovlivní 

bezpečnostní situaci na Ukrajině. Obsah analytického dokumentu je zachován v původní 

podobě bez nových doplňujících poznámek. Nově byl pouze tučně zvýrazněn text 

s hodnocením a stručnou předpovědí, jejichž správnost byla událostmi v roce 2022 

potvrzena. (Vzhledem k odstavení stránek EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze 

použít aktivní odkazy v textu.) 

 

Zpravodajský produkt je pokračováním tematiky započaté v dokumentu 11027 „Analýza 

změny politického režimu na Ukrajině (díl 1/2)“. 

 

Změna politického režimu na Ukrajině je západními politiky prezentována jako vůle 

ukrajinského lidu. Avšak mohl být ukrajinský lid skutečnou příčinou pádu politického 

vedení země, když onen lid ani nevstoupil do stávky? Nevýrazné zapojení ukrajinského 

lidu do pádu vlády se projevilo během následných prezidentských a parlamentních voleb 

v roce 2014 (viz dále v textu).  

 

Několikaměsíční protest v Kyjevě, který nedosáhl ani formy jednoduché stávky, nebyl 

v poměru k populaci Kyjeva a potažmo celé Ukrajiny ničím tak vážným, co by mělo 

rozhodnout o konci režimu pod vedením prezidenta Viktora Janukovyče. Současná situace 

http://www.exanpro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=258&catid=10&Itemid=105
http://www.exanpro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=258&catid=10&Itemid=105
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na Ukrajině stále více odráží to, že těžiště celého procesu sesazení vlády leželo mimo 

ukrajinský lid. Výsledky protestu včetně lidských ztrát jsou předkládány jednostranně a bez 

zahrnutí všech souvislostí. Vyjadřování většiny evropských politiků a různých komentátorů 

včetně těch českých, kteří hovoří o tom, že se Ukrajina posunula k demokratickým 

hodnotám, nekoresponduje jak s průběhem a zakončením násilného protestu v Kyjevě 

v roce 2014, tak se soudobým řízením ukrajinské politiky, jež je v mnohých případech 

propojena s kriminálními aktivitami ukrajinských politiků. Negativní situace na Ukrajině 

je znásobena tím, že občané Ukrajiny se stali rukojmími v soupeření mezi Spojenými 

státy a Ruskou federací.     

 

Násilné změny na Ukrajině, které byly podporované ze zahraničí, poskvrnily a 

v krátké budoucnosti ještě více poskvrní situaci v celé Evropě. Podivné je, že 

evropským politikům nevadí, že svým přístupem připravují v Evropě podmínky pro 

vznik novodobého „bojiště“. 
 

 

 

Výsledky demonstrace v Kyjevě jsou předkládány jako vítězství ukrajinského lidu s tím, že 

se tehdejšímu režimu nepodařilo demonstraci krvavě potlačit. Oficiálně je uváděno, že 

během protestu v Kyjevě bylo zabito více než 100 demonstrantů. Nikdo nezkoumá, proč 

jiné zdroje uvádějí počet mrtvých v nižších číslech, ale především nikdo nehovoří o 

mrtvých a zraněných policistech, natož aby někdo objasnil, co se vlastně v Kyjevě 

doopravdy odehrálo.  

 

V Kyjevě bylo zabito nejméně 13 a zraněno zhruba 130 příslušníků bezpečnostních sil. 

Většina mrtvých a zraněných policistů vzešla ze střelby z dlouhých zbraní, přičemž vstřely, 

průstřely a jiná střelná poranění nesla stejné charakteristiky jako u postřelených a 

zastřelených demonstrantů (podle některých zjištění se dokonce jednalo o střelivo, které 

ukrajinské policejní složky neměly ve své výbavě). Nikdo se však nesnažil tyto věci 

vysvětlit, tím spíše vyšetřit. Západní politici tyto skutečnosti přehlíželi, neboť to nebylo 

v souladu s prezentovaným odporem ukrajinského lidu proti proruské vládě, což spadá do 

podpory americké zahraniční politiky v Evropě. Navíc nebylo zájmem amerických 

představitelů, aby se vyšetřováním odhalila a rozebírala činnost soukromých 

bezpečnostních agentur na Ukrajině, jež tam působily na základě kontraktů 
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s Ministerstvem obrany USA a Ministerstvem zahraničí USA a jež spolupracovaly právě 

s radikálními skupinami protestujících.  

 

Tento zpravodajský závěr, který vychází z dlouhodobých poznatků, podporuje také 

interview provedené televizní stanicí BBC s anonymním Ukrajincem, jenž tvrdil, že byl 

najat vedením tzv. Euromajdanu [1] s úkolem vést střelbu na příslušníky speciální policejní 

jednotky Berkut* s cílem vyvolat jejich reakci proti demonstrantům (střelbu vedl z budovy 

konzervatoře). Výpověď anonyma nemusí být zcela věrohodná, ale ve všech směrech 

značí řízený proces s prvky organizovaného politického převratu (výpověď anonymního 

střelce a situace ohledně jeho působení ve prospěch Euromajdanu je předmětem 

analytické úlohy – viz Přehled zájmových témat s interně zpracovanými produkty). 

 

Arsen Avakov, jenž byl po pádu ukrajinské 

vlády pověřen dočasným řízením 

ministerstva vnitra a později do této funkce 

oficiálně jmenován, oznámil v dubnu 2014, 

že důkazy ukazují na to, že tehdejší 

prezident Janukovyč bezprostředně nařídil 

odstřelovačům zahájit střelbu do 

demonstrantů. Viktor Janukovyč byl 

pravděpodobně zkorumpovaný politik, ale 

neměl žádný důvod k tomu, aby celou 

situaci eskaloval nařízením střelby do lidí. 

Potlačit demonstraci opakovanými jednotlivými výstřely do protestujících je naprosto 

neúčinná taktika, která naopak u části ozbrojených demonstrantů vyvolá prudkou odezvu 

a následnou vlnu agresivnějších nepokojů s manévrem proti vládním objektům. Palba 

jednotlivými ranami s časovými intervaly mezi nimi není účinný prostředek na rozehnání 

demonstrace, zejména pokud je část demonstrantů ozbrojena střelnými zbraněmi. Tato 

mířená střelba může mít účinek na jednotlivé cíle, ale nikoli na celý dav lidí. Naopak byla 

zaznamenána rádiová komunikace mezi příslušníky policejních sil, kteří zaregistrovali 

střelbu ze skrytých stanovišť z různých směrů a snažili se určit postavení střelců. 

Z poznatků o činnosti speciální policejní jednotky Berkut vyplývá, že její příslušníci jednoho 

nebo dva střelce pravděpodobně eliminovali. Nařízení prezidenta Janukovyče se sice 

týkalo použití zbraní, ale v souvislosti s ochranou zdraví a životů policistů. 

 

http://www.exanpro.cz/realne-zpravodajske-vystupy/310-zajmova-temata
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Ministr Avakov byl v dřívější době vyšetřován a obviněn z nezákonného převádění 

pozemků, ale v jeho „očistě“ mu pomohly volby v roce 2012, ve kterých byl zvolen 

poslancem ukrajinského parlamentu. Od roku 2014 je ve sporu s některými osobnostmi, 

jimž vadí, že Avakov dosazuje do vedoucích policejních funkcí ve správních ukrajinských 

oblastech osoby s pochybnou pověstí spojenou s pravicovým extremismem. 

V současnosti je Arsen Avakov vyšetřován v souvislosti se stížností na jeho korupční 

chování. Stížnost podal ředitel protikorupčního úřadu Vitalij Šabunin.  

 

Ohledně korupce se ministr Avakov dostal do ostrého sporu také s podivně 

jmenovaným gubernátorem Oděské oblasti Michailem Saakašvilim, který na Ukrajinu 

přišel údajně proto, aby bojoval proti korupci. Saakašviliho role je však řízena ze zahraničí. 

Podobně to bylo s jeho funkcí prezidenta Gruzie, kterou zastával do listopadu 2013. Od 

července 2014 je Michail Saakašvili obviněn gruzínskou prokuraturou ze zneužívání 

pravomocí v období své prezidentské funkce, přičemž byl na něj vydán mezinárodní 

zatykač.  

 

Stejně tak další ukrajinští politici mají problémy se zákonem a někteří z nich si dokonce 

budují soukromé bezpečnostní orgány pro vlastní potřeby. Nespočet ukrajinských 

funkcionářů na různých úrovních má fašistické sklony, přičemž funkcionáři s těmito 

tendencemi jsou zpravidla členy problematických organizací. K výše zmíněným 

záležitostem se evropští a američtí politici nevyjadřují a vůbec jim tyto skutečnosti ve 

spolupráci s Ukrajinou nevadí, což vytváří ostrý kontrast s vydáním mezinárodního 

zatykače na exprezidenta Janukovyče. Jenže i s ním předtím jednali o asociační dohodě 

a neřešili jeho zkorumpovanost. Jakmile se ale odvrátil od jednání se Západem, byl 

označen za provinilce. 

 

Pokud by pád politického režimu Viktora Janukovyče byl výsledkem protestu ukrajinského 

lidu, muselo by se to projevit v účasti v následných prezidentských a parlamentních 

volbách. Lid, který by byl nadšen z pádu neoblíbené vlády, by se účastnil následných voleb 

v hojném počtu. Od získání nezávislosti na Sovětském svazu v roce 1991 je průměrná 

volební účast v prezidentských volbách zhruba 72 % a v parlamentních volbách přibližně 

68 %. Nejvyšší volební účast byla přirozeně dosažena při prvních volbách po získání 

nezávislosti: prezidentské volby ≈ 84 % (rok 1991), parlamentní volby ≈ 76 % (rok 1994).  

 


