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Prohřešky proti správnému používání odborné terminologie se znásobují ve své 

závažnosti, pokud jsou produkovány nebo šířeny státními institucemi. Zde se jedná 

především o Ministerstvo vnitra ČR a jeho podřízený orgán Centrum proti terorismu a 

hybridním hrozbám (CTHH). Zmíněné centrum na svém účtu na sociální síti Twitter často 

zveřejňuje texty s termínem „konspirační web“.  Například v létě 2017 představilo CTHH 

na svém účtu analytickou publikaci s názvem „Reklama na konspiračních a 

dezinformačních webech“ vydanou organizací Nadace Open Society Fund Praha. 

Publikace by tedy podle svého názvu měla pojednávat o webech, které dezinformují (to je 

srozumitelné) a zároveň o webech, které konspirují a/nebo jsou utajené (zde se už 

vyskytuje rozpor).  

 

Jestliže je web webem dezinformačním, tak je jeho cílem produkovat a šířit dezinformace 

(otázkou je kdo a z jaké strany to posuzuje). Pokud by však web byl webem konspiračním, 

proč by potom obsahoval veřejně dostupné informace? Tyto informace by nemohly být 

šířeny, neboť ti, co by jakkoli konspirovali, by se tuto činnost snažili vykonávat utajeně. 

Pokud by se doopravdy jednalo o konspirační weby, bylo by těžké provést jejich analýzu. 

To by bylo stejné jako provádět analýzu něčí konspirační činnosti čili něčeho, co je 

utajováno před veřejností. Navíc je zde i problém ve spojení „reklama na konspiračních 

webech“. Kdo by hodlal umísťovat reklamu na konspirační web, jinými slovy na web, který 

není ze své podstaty jen tak přístupný? Z hlediska správné odborné terminologie by se 

analytická publikace měla jmenovat takto: „Reklama na dezinformačních webech a 

webech o konspiracích“.   

 

Zavádějící název publikace napovídá, že analýza uvnitř dokumentu zřejmě tak odborná 

nebude. Mohli bychom shrnout, že chce-li někdo psát o dezinformacích, tak to nemůže 

dělat chybným až dezinformačním způsobem, a to již v samotném názvu publikace. 

 

Někteří rádoby profesionálové (státní zaměstnanci) včetně příslušníků zpravodajských 

služeb nazývají úsilí pro používání správné terminologie (odborného názvosloví) a snahu 

podporovat toto úsilí a jeho šíření na politiky a novináře pouhým slovíčkařením. To je však 

velmi laická výmluva, která by neměla zaznívat od „profesionálů“. Kdo nedokáže správně 

pojmenovat konkrétní položky, nedokáže o nich ani správně hovořit, natož provádět jejich 

analýzu a hodnocení. Stejně tak novináři nemohou dobře psát o něčem, co neumějí 

správně pojmenovat. Je přece obrovský rozdíl popisujeme-li někoho, kdo proti někomu 

konspiruje, nebo někoho, kdo o údajných konspiracích jenom píše. 
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Závěrem je nutné zdůraznit, že bychom se měli opakovaně ptát, zda víme, o čem mluvíme 

a o čem píšeme. A měli bychom se také ptát, zda jsme vůbec schopni nazývat věci a dění 

kolem nás pravými jmény. Všechno je to trvalá záležitost našeho vědomí (znalostí) a 

svědomí (morální odpovědnosti). 

 

Přímo související zpravodajský produkt: 

 

▪ Produkt 13003 „Pochybení médií ve vztahu ke »konspiračním teoriím«“ 

 

Další zpravodajské produkty z kategorie problematického používání odborných či 

žargonových termínů: 

 

▪ Produkt 42001 „Mýtus o hybridní válce“ 

▪ Produkt 42002 „Zvláštní hodnocení teroristické hrozby pro Českou republiku“ 

▪ Produkt 42003 „Umírnění bojovníci jako účelový politický termín“ 

▪ Produkt 42004 „Neletální obranné zbraně pro Ukrajinu“ 

▪ Produkt 42005 „Bojové operace vs. nebojové operace“ 

▪ Produkt 42006 „Teror, terorismus, atentáty a úkladné vraždy“ 

▪ Produkt 42007 „Osamělý vlk, nebo toulavý pes?“ 

▪ Produkt 42009 „Problematický termín ‚islámský terorismus’ jako obhajoba Západu“ 

▪ Produkt 42010 „Jak Západ napomáhá islámským radikálům“ 

 

 

 

* Definice termínů jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK 

– sjednocená verze“. 

 

 
 

Zpravodajský produkt 42011 

Odborný výklad 

© 2017 Agentura EXANPRO 
 

 

 

http://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/189-pochybeni-medii-ve-vztahu-ke-konspiracnim-teoriim
http://www.exanpro.cz/problematicke-odborne-terminy/173-mytus-o-hybridni-valce
http://www.exanpro.cz/problematicke-odborne-terminy/178-zvlastni-hodnoceni-teroristicke-hrozby-pro-ceskou-republiku
http://www.exanpro.cz/problematicke-odborne-terminy/200-umirneni-bojovnici-jako-ucelovy-politicky-termin
http://www.exanpro.cz/problematicke-odborne-terminy/209-neletalni-obranne-zbrane-pro-ukrajinu
http://www.exanpro.cz/problematicke-odborne-terminy/223-bojove-operace-versus-nebojove-operace
http://www.exanpro.cz/problematicke-odborne-terminy/246-teror-terorismus-atentaty-a-ukladne-vrazdy
http://www.exanpro.cz/problematicke-odborne-terminy/264-osamely-vlk-nebo-zatoulany-pes
http://www.exanpro.cz/problematicke-odborne-terminy/291-problematicky-termin-islamsky-terorismus-jako-obhajoba-zapadu
http://www.exanpro.cz/problematicke-odborne-terminy/307-jak-zapad-napomaha-islamskym-radikalum
http://www.exanpro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=79&catid=21&Itemid=161
http://www.exanpro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=79&catid=21&Itemid=161
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PŘÍLOHA 15 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Ukázka úpadku odborné způsobilosti ve Vojenském zpravodajství 

 
 

Příloha obsahuje rozbor několika vybraných pasáží z veřejných výročních zpráv 

Vojenského zpravodajství za rok 2018, 2019 a 2020 (veřejná výroční zpráva za rok 2021 

není dosud k dispozici, neboť Vojenské zpravodajství publikuje veřejnou část své výroční 

zprávy až ve druhé polovině následujícího roku – veřejnou výroční zprávu za rok 2021 tak 

lze očekávat v období září až listopad 2022). Jedná se o vybrané pasáže, což značí, že 

problematických pasáží je ve výročních zprávách Vojenského zpravodajství mnohem více. 

„Netrpělivě“ očekáváme veřejnou výroční zprávu VZ za rok 2022 (publikace ve druhé 

polovině roku 2023), jelikož v této zprávě by VZ mělo uvést svou účast na 

zablokování vybraných webů a poskytnout k tomu všechny podklady (například 

dopis VZ uvedený v příloze 5) a také to, že se jednalo o vládní opatření (jak VZ ve svém 

dopise uvádí). Už nyní se jedná o věc veřejnou, dokonce o věc významného veřejného 

zájmu, a není tedy důvod, proč by tuto záležitost nemělo Vojenské zpravodajství ve své 

zprávě vzhledem ke svému zapojení popsat. VZ se touto kauzou ocitlo v ožehavé 

situaci, protože ať se k tomu v souvislosti s vytvářením výroční zprávy postaví 

jakkoli, vždycky to bude mít pro VZ negativní výsledek: Pokud to se vším všudy ve 

své zprávě uvede, pak se oficiálně přizná ke své trestné činnosti se zapojením vlády. 

Pokud to ve své zprávě neuvede, pak jenom zvýrazní svou proradnost s pokračujícím 

stavem. A pokud to uvede se značným zkreslením a bez předložení všech položek, pak 

ukáže na obojí.   

 

Vybrané pasáže z veřejných výročních zpráv se vztahují k následujícím tématům: 

 

Výroční zpráva VZ za rok 2018 

▪ Část nazvaná „Základní informace“ 

o Odstavec věnovaný zpravodajským disciplínám 
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o Odstavec věnovaný produkční kvantitě VZ 

o Odstavec věnovaný kybernetické obraně 

Výroční zpráva VZ za rok 2019  

▪ Část nazvaná „Úvodní slovo ředitele“ (bez dodatku organizace) 

o Odstavec věnovaný produkční kvantitě 

▪ Část nazvaná „Pohled národního centra kybernetických operací“ (NCKO) 

o Uvedené termíny „kybernetická špionáž“ a kybernetický zločin“ 

o Phishing jako kybernetický útok? 

Výroční zpráva VZ za rok 2020  

▪ Část nazvaná „Úvodní slovo ředitele Vojenského zpravodajství“ 

o Odstavec věnovaný dezinformacím 

▪ Část nazvaná „Problematika propagandy a dezinformací“ 

o Téma podle VZ uvedené jako „Vymezení pojmů“ 

▪ Odstavec uvedený jako „Konspirace (konspirační teorie)“ 

o Téma podle VZ: „Možnosti moderních propagandistických kampaní“ 

▪ „Konspirace“ 

▪ „Veřejná debata“ 

 

 

 

Vybrané pasáže jsou rozebrány a vyhodnoceny na následujících stránkách 
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Výroční zpráva VZ za rok 2018 
 

 

Část nazvaná „Základní informace“ 

Odstavec věnovaný zpravodajským disciplínám 

 

Příslušný odstavec má následující obsah: 

 

 

 

Vojenské zpravodajství si zde plete jakési metody se zpravodajskými disciplínami (též 

zpravodajské obory). Pokud si to rozebereme hned u první zmíněné položky HUMINT 

(Human Intelligence), tak HUMINT není metoda, nýbrž zpravodajská disciplína neboli celé 

odvětví určitých činností a procesů se zahrnutím rozmanitých metod. Metoda je jen jeden 

určitý způsob nebo postup při provádění určité činnosti, avšak HUMINT zahrnuje spoustu 

činností. Zpravodajský obor HUMINT využívá více metod, jak získávat, shromažďovat, 

třídit, hodnotit spolehlivost lidských zdrojů a věrohodnost jimi poskytovaných informací, 

analyzovat, syntetizovat a integrovat informace.  

 

Další chybou je to, jak vojenští zpravodajci definují HUMINT. HUMINT nelze definovat tak, 

že se jedná jen o informace získávané a poskytované lidskými zdroji (viz definice VZ 

v závorce). To by se pak nejednalo o HUMINT, ale o HUMINFO (Human Information). 

Vojenští zpravodajci si pletou termíny „Information“ versus „Intelligence“. HUMINT nejsou 

jenom informace, nýbrž celé zpravodajské vědění (Intelligence) vytvořené z informací 

získaných od lidských zdrojů. Z HUMINFO se vytváří HUMINT, což je něco, na čem se 

zdroje sice podílejí, ale samy o sobě toto vědění na ústředí zpravodajské služby 

nedodávají. K vytváření zpravodajského vědění je v organizační struktuře každé 

zpravodajské služby analytický prvek. 

 

HUMINT je výsledný produkt v podobě zpravodajského vědění (nyní v abstraktním pojetí) 

vytvořeného z informací získaných nebo volně poskytnutých lidskými zdroji. Zpravodajské 
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vědění jako výsledný produkt je výsledkem nepřetržitého analytického procesu. Výsledné 

zpravodajské vědění se převádí do podoby srozumitelného fyzického produktu – 

zpravodajského výstupu, který je šířen uživatelům. Pojmenováním HUMINT lze také 

označovat celkový proces nebo činnost související s vytvářením tohoto druhu 

zpravodajského vědění.  

 

Stejně tak OSINT (Open Source Intelligence) není pouze o informacích využívaných 

z veřejně dostupných zdrojů, ale jedná se o zpravodajské vědění, které se z těchto 

informací vytváří. Pokud někdo z otevřených zdrojů převezme či opíše různé informace a 

sestaví z nich článek, pak to ještě není vytvořené vědění, ale spíše jen OSINFO (Open 

Source Information / informace z otevřených zdrojů). Pokud jsou ale tyto informace 

analyticky rozebrány, vyhodnoceny, dány do dalších souvislostí a konfrontovány 

s dosavadními informačními poznatky, pak můžeme získat produkt (výsledek) v podobě 

určitého zpravodajského vědění, které je už jenom třeba zaznamenat do určitého formátu 

(písemně, graficky, audiovizuálně, kombinovaně apod.). 

  

Názorným příkladem zpravodajského vědění vytvářeného z informací z otevřených zdrojů 

jsou zpravodajské výstupy agentury EXANPRO. Výstupy jsou vytvářeny prostřednictvím 

analýzy dostupných informací, avšak výsledný publikovaný produkt má takový obsah a 

s takovou hodnotou, že není možné nic stejného v prostředí otevřených informací nalézt. 

To je to zpravodajské vědění – v tomto případě zpravodajské vědění vytvořené z informací 

z veřejně přístupných zdrojů neboli pravý OSINT (Open Source Intelligence), nikoli jen 

OSINFO.  

 

A takto bychom mohli pokračovat i u zbylých zpravodajských disciplín. 
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Část nazvaná „Základní informace“ 

Odstavec věnovaný produkční kvantitě VZ 

 

Příslušný odstavec má následující obsah: 

 

 

 

Uvádět jenom celkový počet výstupů je u zpravodajské služby zbytečná a bezcenná 

statistika, protože to o činnosti či úspěšnosti dané služby vůbec nic nevypovídá. Celkový 

počet výstupů není důležitý. Pouze si můžeme odvodit, že VZ vytvářelo v průměru asi pět 

výstupů každý pracovní den. Jenže co to znamená? Vůbec nic. Podívejme se na internet, 

kde je publikováno velké množství informací a článků, ale jen malý zlomek má nějakou 

informační hodnotu.  

U zpravodajské služby je vždycky důležité, kolik jejích výstupů mělo akceschopný neboli 

využitelný obsah. Jinými slovy hodnotíme, zda jednotlivé výstupy obsahují takzvaný 

„actionable intelligence“. Podstatné je, kolik výstupů bylo využito v rozhodovacím procesu 

zákonných adresátů. Jinak řečeno, ptáme se na to, kolik výstupů využili členové vlády pro 

své rozhodování v určité oblasti nebo kolik výstupů využila Policie ČR ve své činnosti. 

Počet akceschopných výstupů je zásadní informací, která by se měla uvádět společně 

s celkovým počtem výstupů. 

  

Zpravodajská služba může uvést svou produkční kvantitu, ale společně s tím by měla 

ukázat svou produkční kvalitu. To není utajovaný údaj. Služba může např. uvést, že 

z celkového počtu 1 330 výstupů bylo 200 z nich využito při činnosti či při rozhodovacím 

procesu členů vlády, 10 z nich využil ve své činnosti prezident republiky a 40 výstupů 

využila Policie ČR (ať už k zahájení úkonů trestního řízení, nebo jako zpravodajskou 

podporu pro již řešené případy). Tento poměr kvantity a kvality hodně vypovídá o úrovni 

zpravodajské služby a samozřejmě o tom, jak moc je platná pro společnost.  
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Pokud se zpravodajská služba chlubí produkční kvantitou, ale nedokáže nebo nechce 

uvést produkční kvalitu, pak by raději neměla ohledně produkce uvádět vůbec nic, protože 

ji poté můžeme podezřívat, že alibisticky chrlí stohy potištěného papíru a že to vydává za 

jakési hodnotné výstupy, které však nikdo nečte a k ničemu nevyužívá. Žádná 

zpravodajská služba by neměla lpět pouze na produkční kvantitě.  

 

Dalším nedostatkem je to, že Vojenské zpravodajství své výstupy pojmenovává jako 

informační výstupy. Naskýtá se tak otázka, zdali VZ předává adresátům jen obyčejné 

informace, anebo něco víc v podobě onoho zpravodajského vědění. Pokud je to něco víc, 

pak by své výstupy měla nazývat zpravodajskými výstupy. To je právě ten rozdíl mezi 

odbornými termíny „Information“ a „Intelligence“ (OSINT X OSINFO, HUMINT X 

HUMINFO). 

 

 

 

Část nazvaná „Základní informace“ 

Odstavec věnovaný kybernetické obraně 

 

Příslušný odstavec má následující obsah: 

 

 

 

VZ tvrdí, že aktivace kybernetické obrany bude přicházet v úvahu pouze v případě těch 

nejintenzivnějších útoků. Tohle tvrzení ale nedává smysl. Co znamená sousloví 

„nejintenzivnější útoky“? Vždycky si přece můžeme říct, že tato intenzita ještě není taková 

a že určitě přijde ještě větší intenzita. S tímto odůvodněním nemusíme vůbec nic podnikat, 

můžeme jenom stále vyčkávat a tvrdit, že útoky, které byly vedeny, ještě pořád nebyly těmi 

nejintenzivnějšími. Je to zavádějící termín a neměl by být takto používán. V oblasti 
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kybernetické obrany by měla být jasně stanovena (definována) míra intenzity útoků, 

případně popsán (definován) stav, který ospravedlňuje aktivaci kybernetické obrany.  

  

 

 

Rozbor vybraných pasáží pokračuje rozborem pasáží ze zprávy za rok 2019 
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Výroční zpráva VZ za rok 2019 
 

 

Část nazvaná „Úvodní slovo ředitele“ 

Odstavec věnovaný produkční kvantitě 

 

Příslušný odstavec má následující obsah: 

 

 

 

Vojenské zpravodajství opět zmiňuje svou produkční kvantitu, ale stále neuvádí svou 

produkční kvalitu. Rozdílem je, že už nepředkládá přesný celkový počet svých výstupů za 

rok, ale tento počet uvádí jen v přibližných stovkách. Jenže opět se musíme ptát, co nám 

tímto údajem VZ sděluje? A znovu musíme odpovědět, že nám nesděluje vůbec nic. Spíše 

naopak to vypadá, že ta kvalita výstupů hodně pokulhává, proto se VZ schovává jen za 

produkční kvantitu.  

 

Stejným nedostatkem jako ve zprávě za rok 2018 je to, že VZ uvádí, že poskytuje 

informační výstupy. Avšak všeobecným úkolem každé zpravodajská služby je poskytovat 

zpravodajské výstupy neboli výstupy obsahující požadované zpravodajské vědění, což je 

něco, co se „rodí“ jen ve skutečné zpravodajské službě a co nelze získat v okolním 

informačním prostředí. Proto existují zpravodajské služby. Pokud takováto služba 

poskytuje jen informační výstupy, pak není potřeba, aby tato služba byla zpravodajskou 

službou. Případně není potřeba, aby vůbec existovala, protože tuto formu výstupů za ni 

dostatečně dobře zvládne kdejaká tisková informační kancelář.  
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Část nazvaná „Pohled národního centra kybernetických operací“ 

Uvedené termíny „kybernetická špionáž“ a „kybernetický zločin“ 

 

Příslušný odstavec má následující obsah: 

 

 

 

O kybernetické špionáži nelze mluvit v souvislosti s obecným kybernetickým prostorem. 

Jakákoli špionáž (čili vyzvědačství dle českého trestního zákoníku) je vždy spojena 

s utajovanými informacemi obvykle státního charakteru. Stejně tak kybernetická špionáž 

by musela cílit na utajované informace v utajovaných počítačových sítích nebo na 

utajovaných nosičích informací, což není jednoduché, protože tyto sítě jsou sítěmi 

„uzavřenými“ od okolního kybernetického světa.  

 

Špionáž není možné zaměňovat například s trestným činem neoprávněného přístupu 

k počítačovému systému a nosiči informací. V obecném kyberprostoru se nacházejí 

veřejně přístupné a chráněné informace (osobní či firemní), ale nikoli utajované informace. 

Ani pokud by kvůli nedbalosti odpovědné osoby narazila jiná nepovolaná osoba na 

utajovanou informaci v běžném kyberprostoru, tak by se nemohlo ihned jednat o špionáž.  

 
 

Pro úplnost uvádíme definici vyzvědačství (špionáže) z českého trestního zákona 

převedenou do volnější interpretace: 

Vyzvědačství je získávání (vyzvídání) informací utajovaných podle jiného právního 

předpisu s cílem je vyzradit cizí moci. Jedná se o informace, jejichž zneužití může vážným 

způsobem ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu 

a bezpečnost České republiky nebo jiného státu anebo obranu a bezpečnost mezinárodní 

organizace, k ochraně jejichž zájmů v uvedených oblastech se Česká republika zavázala. 
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Takže se ptáme: Opravdu se jednalo o nárůst kybernetické špionáže, anebo jen o 

neoprávněný přístup k neutajované počítačové síti na různých ministerstvech a s tím např. 

k neutajované e-mailové komunikaci? 

 

Dále je v odstavci uveden termín „kybernetický zločin“, což není vhodný termín, jelikož se 

jedná o termín omezený z hlediska trestných činů. Když někdo hovoří pouze o 

kybernetickém zločinu, pak můžeme právem namítnout, proč vynechal kybernetický přečin 

a zvlášť závažný kybernetický zločin. Z odborného hlediska je mnohem vhodnější hovořit 

obecně o kybernetické kriminalitě nebo o kybernetické trestné činnosti. 

 
 

Pro úplnost uvádíme definici kybernetického přečinu, kybernetického zločinu 

a zvlášť závažného kybernetického zločinu:  
 

Kybernetický přečin – Jakýkoli nedbalostní trestný čin a dále takový úmyslný trestný čin 

spáchaný prostřednictvím kybernetického prostoru, pro který český trestní zákon stanoví 

trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. 
 

Příkladem kybernetického přečinu může být trestný čin neoprávněného přístupu 

k počítačovému systému a nosiči informací, kde čtyři z jeho pěti trestních sazeb patří 

do kategorie přečinu. Zbylá trestní sazba patří do kategorie zločinu.  
 

Kybernetický zločin – Jakýkoli trestný čin spáchaný prostřednictvím kybernetického 

prostoru, který podle českého trestního zákona převyšuje kategorii přečinů neboli má 

trestní sazbu pro odnětí svobody vyšší než pět let. 
 

Příkladem kybernetického zločinu může být trestný čin neoprávněného přístupu 

k počítačovému systému a nosiči informací, ale jen při naplnění skutkové podstaty v jedné 

z jeho pěti trestních sazeb. Zbylé čtyři trestní sazby patří do kategorie přečinu. 
 

Zvlášť závažný kybernetický zločin – Jakýkoli úmyslný trestný čin spáchaný 

prostřednictvím kybernetického prostoru, pro který český trestní zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.  
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Část nazvaná „Pohled národního centra kybernetických operací“ 

Phishing jako kybernetický útok? 

 

Příslušný odstavec má následující obsah: 

 

 

 

 

Phishing není vhodné považovat za kybernetický útok. Phishing je závislý na reakci 

oslovených osob, a proto je založen na tom, že lidé jsou důvěřiví a podléhají 

manipulaci. Phishing je příkladem kybernetické manipulace, případně kybernetického 

podvodu, a nikoli kybernetického útoku. 

 

Často slýcháváme, jak byl zase proveden kybernetický útok proti státní instituci nebo 

soukromé společnosti, jenže ve skutečnosti někdo poslal jenom e-mail, což nelze 

v pravém smyslu považovat za útok. E-mail může mít podvrženou adresu odesilatele a 

falešný obsah, ale na nikoho ani na žádný počítačový systém bezprostředně neútočí a 

záleží jen na adresátovi, jak bude reagovat a zda podlehne manipulaci autora e-mailu. 

 

Pokud vás někdo přepadne na ulici a bude požadovat peníze nebo se vloupá do vašeho 

obydlí, jedná se o jasný útok. Ale pokud vás někdo na ulici osloví s tím, že pořádá finanční 

sbírku například pro stavbu centra pro hluchoněmé, aniž by to byla pravda, tak se nejedná 

o žádný útok, nýbrž o manipulaci. Stejné je to v kybernetickém prostoru.  

 

Pokud někdo pronikl např. do vaší e-mailové schránky, jedná se o kybernetický útok. 

Avšak pokud vám někdo poslal jenom e-mail, ve kterém se vydává za někoho jiného a 

pod falešnou záminkou vás žádá o peníze nebo po vás požaduje provést určité úkony 
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s uvedením osobních údajů, k čemuž do obsahu e-mailu doplnil i odkaz na falešné 

stránky, tak se jedná o kybernetickou manipulaci, přičemž záleží jen na vás, zda této 

manipulaci podlehnete. 

 

Útok je definován jako prudké napadení s cílem něco získat nebo se někam dostat 

(v kyberprostoru např. do e-mailové schránky nebo do chráněné počítačové sítě). Útok je 

veden bez oslovení či přesvědčování oběti. Naproti tomu u manipulace je vždy základem 

oslovení oběti a její přesvědčování, což lze nazvat jako nekalé (podvodné) ovlivňování 

osob, aby jednaly podle požadavků manipulátora – v tomto případě pisatele podvodného 

e-mailu. Je tedy rozdíl v tom, zda jste byli napadeni, nebo podvedeni. Jakékoli napadení 

je těžké odvrátit, pokud zanedbáváte preventivní opatření. Kdežto u manipulace jste vždy 

dopředu „varováni“, přičemž je důležité, abyste si tohoto varování všimli. Varování při 

manipulaci má mnoho podob a klíčové je, abyste se neunáhlili: při manipulaci je čas na 

vaší straně, neboť se svou reakcí nemusíte spěchat.     

 

 

  

 

Rozbor vybraných pasáží pokračuje rozborem pasáží ze zprávy za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Stránka 165 z 200 
 

 

Výroční zpráva VZ za rok 2020 
 

 

Část nazvaná „Úvodní slovo ředitele Vojenského zpravodajství“ 

Odstavec věnovaný dezinformacím 

 

Příslušný odstavec má následující obsah: 

 

 

 

Hned první uvedená rozvinutá věta má nesmyslnou a nepravdivou konstrukci (nedává to 

smysl a ve skutečnosti to tak není). Pro lepší srozumitelnost uvedeme tuto větu ve 

zkrácené formě, avšak se zachováním jejího původního významu: 

 

 
Společnost je náchylnější k přijímání dezinformací, 

 

což snižuje její odolnost vůči manipulacím. 
 

 

Věta tvrdí, že odolnost společnosti vůči snahám o manipulaci se snižuje proto, že ta 

společnost je náchylnější k přijímání a šíření dezinformací. Tak to ale není! Je to přesně 

naopak, a ještě tomu něco chybí. Společnost je obecně náchylnější k přijímání 

dezinformací právě proto, že má nízkou odolnost vůči manipulaci. Když je někdo 

náchylnější k přijímání dezinformací, tak už to přece nesnižuje jeho odolnost vůči 

manipulaci, neboť to snížení už tam dávno je – jinak by přece dezinformace nepřijímal.  
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Aby měla věta správný smysl, musela by mít následující skladbu:  

 

 
Společnost je náchylnější k přijímání dezinformací, 

 

protože má sníženou odolnost vůči manipulacím. 
 

NEBO 
 

Společnost má sníženou odolnost vůči manipulacím,  
 

proto je náchylnější k přijímání dezinformací. 
 

 

Míra odolnosti vůči manipulacím je jádro problému. Pokud je tato odolnost nízká, pak se 

to kromě jiného může projevit právě ve snazším přijímání dezinformací. Manipulace je 

souhrnná aktivní činnost s cílem ovlivnit vědomí lidí, kdežto dezinformace je jen jedním 

z prostředků k manipulaci. 

 

Snížená odolnost vůči manipulacím nevzniká přijímáním dezinformací, a to ze všech stran 

včetně ze strany západních zemí. Přijímání dezinformací je už právě důsledkem snížené 

odolnosti vůči manipulacím. A chybí tomu vysvětlení, čím je dána ta míra odolnosti vůči 

manipulacím, což už není pro úvodní slovo ředitele.  

 

Míra odolnosti vůči manipulacím je dána našimi předsudky a přesvědčením, co 

považujeme za správné, dále úrovní našich znalostí a zkušeností, také schopností 

racionálně uvažovat s propojením s reálnou situací, pak je to i schopnost „chladného“ 

přijímání zpráv či tvrzení → nepovažovat žádnou zprávu (tvrzení) ihned za celkově 

pravdivou, nebo dokonce za nějakou senzaci, ale v klidu ji nejdříve podrobit jednoduché 

osobní analýze (a jaký je postup při jednoduché osobní analýze a kolik lidí tuhle 

jednoduchou činnost umí a praktikuje?). 

 

Dále je v odstavci úvodního slova ředitele tvrzení, že příval obrovského množství informací 

z různých médií lze ověřit jen důkladným zkoumáním. Ale ani toto tvrzení není správné. 

Čím větší množství informací, tím více mají banálnější a otřepanou strukturu a obsah. U 

těchto informací je snadné rychle najít interní nebo externí rozpor bez nějakého 

důkladného zkoumání. Jako názorný příklad snadného rozpoznání dezinformačního 

obsahu můžeme uvést zinscenovaný incident v ukrajinském Mariupolu (viz trestní 

oznámení č. 002/2022). Zinscenování incidentu bylo odhaleno okamžitě, a to dokonce už 
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v prvních sekundách videoreportáže. Pak bylo samozřejmě věnováno více času na 

důkladný rozbor a popis, což ale běžný posluchač nebo čtenář nedělá – tam postačí 

takovou zprávu pouze odmítnout. Navíc většina informací nemá pro jednotlivce žádný 

přínos, proto není nutné, aby jednotlivec všechny informace zkoumal. Prostě je přehlédne, 

jako kdyby neexistovaly. Těch skutečně kvalitních zpráv je málo, protože je nelze chrlit 

jednu za druhou. A pokud u těchto kvalitních zpráv chceme posoudit jejich hodnotu a 

platnost, pak je musíme přirozeně podrobněji analyzovat. 

 

Další nesmyslnou, a tudíž nepravdivou konstrukcí je, že lidé si své úsudky tvoří na základě 

titulků, protože je v dnešním světě kladen důraz na rychlost a okamžitou reakci. To, že si 

někdo pročítá jen titulky, není proto, že by musel spěchat nebo rychle reagovat. To je 

prostě chování současného pohodlného čtenáře, který se s děním ve světě a s různými 

mediálními výstupy seznamuje jen pročítáním titulků a domýšlí si zbytek. Dnešní 

konzument zpráv si podrobněji čte jen to, co ho opravdu zajímá – často z dlouhodobého 

hlediska, anebo si pročítá to, co ho něčím přitažlivým zaujme (což začíná od přitažlivého 

titulku, který však nemusí předznamenávat zajímavý nebo kvalitní celkový obsah zprávy). 

Konzumenty zpráv nebaví pročítat všechno, zvláště pak dlouhé a fádní články. Vždyť to 

známe i ze státní správy, kde se plno papírů vytváří jen takzvaně „do šuplíku“, protože to 

nikdo nechce číst.  

 

A co se týče vymyšleného termínu „hybridní působení“, tak ten je blíže rozebrán 

v příloze 13 a dále v základním dokumentu trestního oznámení č. 001/2022 (viz stránky 

52–54 a 59–61). Skuteční zpravodajští profesionálové tento termín nepoužívají. Používají 

ho jen ti, kteří neumí věci a jevy správně pojmenovat a propojit, a tak vše schovávají pod 

jakési jednotné označení „hybridní působení“. To je stejné, jako bychom mluvili o „totálním 

působení“ nebo o „aktivitách s plným nasazením“ (se vším všudy). V angličtině je pro to 

lepší označení v podobě termínu „full-scale activities“ (aktivity s plným rozsahem). Také 

se používá termín „full-scale-mobilization“ (úplná mobilizace) nebo „full-scale war“ (totální 

válka), což je ale ten nejhorší stav, který může existovat.  
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Část nazvaná „Problematika propagandy a dezinformací“ 

Téma podle VZ uvedené jako „Vymezení pojmů“ 

Odstavec uvedený jako „Konspirace (konspirační teorie)“ 

 

Příslušný odstavec má následující obsah: 

 

 

 

Zde se příslušníci Vojenského zpravodajství hodně spletli, či doslova pomátli, když si 

myslí, že jakési „konspirační teorie“ jsou vlastně konspirace. Ani termín „konspirační 

teorie“ není správný termín. Naopak je to nesmyslný termín, přičemž se jedná o chybný 

překlad z angličtiny – správně se jedná o teorii o spiknutí, nikoli o spikleneckou teorii 

(viz odborné výklady v příloze 15 a též částečné vysvětlení v základním dokumentu 

trestního oznámení č. 001/2022 na stránkách 82–84). 

 

Pokud Vojenské zpravodajství tvrdí, že spekulativní snahy vysvětlit určitý jev působením 

skrytých sil je konspirací, tak to můžeme Vojenské zpravodajství rovnou rozpustit pro 

neschopnost. Snaha vysvětlit nějaký jev působením skrytých sil je vytváření určité teorie 

o konspiraci, ale nikoli samotnou konspirací nebo spiknutím. Spiknutí je komplot, tajná 

dohoda nebo spolčení (třeba takové jaké VZ předvedlo ve spojení s vládou a dalšími 

subjekty při zablokování několika webů). Spiknutí je často uváděno s přívlastky jako např. 

„zločinné spiknutí“ nebo „tajné spiknutí“.  
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VZ natvrdo a veřejně prohlašuje, že ti, co vytvářejí komplot nebo konspirace, což je věc 

zákulisní neboli utajovaná, mají zároveň snahu tuto konspiraci vysvětlit. Tak to je opravdu 

nevídané, co všechno VZ dokáže splácat dohromady. Lidé, kteří za některým jevem vidí 

konspiraci, nevytvářejí další konspiraci, ale snaží se vytvořením vlastní teorie právě o té 

údajné konspiraci jiných osob tento jev vysvětlit. Ta teorie není spiklenecká či konspirační, 

ale je to teorie, která ukazuje na něčí spiknutí (komplot). To je jako když web o 

dezinformacích nazveme dezinformačním webem, nebo teorii o vraždě vražednou teorií. 

Je vytvářena teorie o nějaké cizí konspiraci, a nikoli konspirace sama o sobě. Můžeme se 

zeptat jazykovědců z Akademie věd. Oni sami žádné takovéto slovní spojení u slov 

konspirační a teorie ani neuvádějí. Když někdo v něčem hledá konspiraci (spiknutí), tak 

přece sám konspiraci nevytváří a není ani konspirátorem, ale vytváří teorii o možné 

konspiraci. 

 

 

Část nazvaná „Problematika propagandy a dezinformací“ 

Téma podle VZ: „Možnosti moderních propagandistických kampaní“ 

Odstavec se slovem „konspirace“ v nesprávném významu 

 

Příslušný odstavec má následující obsah: 

 

 

 

Tak, jak vojenští zpravodajci v předchozím odstavci nesmyslně vysvětlovali pojem 

konspirace, tak hned v následujícím odstavci, který byl uveden již jiným podnázvem, 

potvrdili svou omezenost v tomto směru. Vojenské zpravodajství v tomto odstavci uvedlo, 

že v nejistých a nepřehledných obdobích roste ochota obyvatel věřit nezaručeným 

zprávám a že proto je také obtížné odlišit spontánně vzniklé fake news, dezinformace či 

konspirace od promyšleně vytvářených součástí hybridního působení. Takže VZ zde dává 
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do jedné skupiny dezinformace a konspirace (utajené spiknutí či komplot), což dále dává 

do souvislosti s nezaručenými zprávami. Podle VZ je tedy konspirace jakousi nezaručenou 

zprávou, podobně jako v případě dezinformace. Vojenští zpravodajci si tedy myslí, že lidé 

mohou odhalovat konspirace stejným způsobem jako dezinformace. Jenže problém je 

v tom, že dezinformace jsou jako zprávy dostupné ve všech oblastech života, kdežto o 

konspiraci se lidé nikde nedočtou: Proč by skuteční konspirátoři či spiklenci měli o své 

konspiraci informovat běžné občany?  

 

Ale zpravodajci si nemyslí, že by konspirace byly něčím nedostupným, když píší, jak je pro 

obyvatele obtížné odlišit konspirace od hybridního působení. Podle vojenských 

zpravodajců mají lidé ke konspiracím přístup, ale jen podle nich nedokáží určit, zda se 

jedná o konspirace nebo o jakousi součást hybridního působení. Opravdu podivný výplod 

Vojenského zpravodajství, jehož příslušníci nám dokazují, jak žalostná je jejich odborná 

způsobilost, když sami nedokáží rozlišit termín „teorie o konspiraci“ od termínu 

„konspirace“. (Vymyšlený termín „hybridní působení viz příloha 13 a dále stránky 52–54 a 

59–61 základního dokument trestního oznámení č. 001/2022). 

 

Už jenom podle toho, že je příslušný odstavec zařazen do části nazvané „Problematika 

propagandy a dezinformací“ a následně do podčásti s názvem „Možnosti moderních 

propagandistických kampaní“, je naprosto zřejmé, že Vojenské zpravodajství považuje 

konspirace za druh nebo způsob vedení propagandistických kampaní. To je opravdu 

nešťastná ukázka úrovně Vojenského zpravodajství. 
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Část nazvaná „Problematika propagandy a dezinformací“ 

Téma podle VZ: „Možnosti moderních propagandistických kampaní“ 

Odstavec se slovním spojením „veřejná debata“ 

 

Příslušný odstavec má následující obsah: 

 

 

 

V odstavci si můžeme povšimnout jednoduchého rozporu, kterého si ale nepovšimli 

vojenští zpravodajci. Nebudeme zde řešit soukromé a neziskové organizace, které mají 

různou úroveň, což je dáno i tím, že většina z nich je závislá na toku financí z konkrétních 

subjektů, které pak nepřímo určují i obsah výstupů a činností těchto neziskovek. Zaměříme 

se na to, že VZ tyto neziskovky prostřednictvím jejich výstupů považuje za něco, co snižuje 

efektivitu boje s dezinformacemi, když vstupují do veřejné debaty. A tady je ten rozpor. 

Proč by neziskovky nemohly vstupovat do něčeho, co je nazváno veřejnou debatou? 

Veřejná debata přece znamená, že se této debaty účastní široká veřejnost se všemi svými 

subjekty. Anebo si VZ myslí, že by tyto subjekty měly raději mlčet a nevyjadřovat se? Třeba 

VZ přemýšlí nad způsobem, jak je umlčet. To je reálná úvaha, protože VZ už tyto svoje 

nezákonné manýry prokázalo. 

 

Další nesrovnalostí v odstavci je to, že VZ píše o tom, že hodnota výstupů neziskovek je 

z faktografického hlediska značně nevyrovnaná. Jenže když se podíváme na veřejné 

výstupy Vojenského zpravodajství (viz hodnocení vybraných pasáží výše), tak 

z faktografického hlediska je to právě VZ, které zaostává v odborné způsobilosti za 

ostatními, případně má stejně nízkou úroveň jako některé neziskovky. Tudíž bychom mohli 

napsat, že veřejné debaty by se nemělo účastnit Vojenské zpravodajství, které tuto debatu 

svou rozumovou omezeností mrzačí. A co další státní subjekty? Proč VZ nezmiňuje, že i 

státní subjekty mohou tuto debatu svými jednostrannými výstupy snižovat? Názorným 

příkladem je vláda, která neřeší skutečné dezinformace, ale pouze pro ni nepohodlné 

informace, což falešně vydává za boj proti údajným dezinformacím.  
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PŘÍLOHA 16 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Reakce na článek na webu Seznam Zprávy, 

který očerňoval provozovatele stránek Exanpro.cz 

 
 

Reakce na článek publikovaný na internetovém médiu Seznam Zprávy byla odeslána do 

redakce uvedeného média i samotnému autorovi článku. Reakce byla zároveň žádostí 

podle tiskového zákona o zveřejnění mé odpovědi (to jsem přesně uvedl v doprovodném 

e-mailovém dopisu). Moje reakce na článek nebyla zveřejněna, přičemž jsem z redakce 

Seznam Zpráv ani neobdržel žádnou odpověď. Článek novináře Vojtěcha Blažka ze dne 

8. března 2022 špiní mou čest a důstojnost, což Blažek provádí tím, že svá subjektivní 

tvrzení v článku uvádí tak, jako by to měla být pravda. Navíc se Blažek ve svém článku 

dopustil značných nepřesností, přičemž uvedl i nepravdivé údaje (viz faktický rozbor 

článku na stránkách 103–129 základního dokumentu trestního oznámení).  

 

Vydavatel byl ze zákona povinen mou odpověď ve svém médiu zveřejnit, avšak nic 

takového se nestalo. Navíc jsem na můj dopis s přiloženou reakcí nedostal ani žádnou 

odpověď. Pravděpodobně jsem pro tyto osoby vyvrhelem a nemám na nic právo, což 

pracovníci internetového portálu Seznam.cz ukázali i tím, že o mém webu a tím i o mně 

veřejně šířili pomluvy a křivé obvinění (viz stránky 65–71 základního dokumentu trestního 

oznámení). 

 

 

Uvedená reakce je předložena na následujících stránkách 
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Bývalý vojenský zpravodajec vyvrací  
 

nesmyslné a nepravdivé očerňování své osoby 
 

 

12. března 2022 

 

Já, Jiří Wagner jako dotčený provozovatel webu Exanpro.cz využívám svého práva podle 

tiskového zákona (zákon č. 46/2000 Sb., § 10 a dále § 12 a 13), abych reagoval na článek 

uveřejněný dne 8. března 2022 v 19:45 hod. na portálu Seznam Zprávy. Článek byl 

publikován pod názvem „Bývalý rozvědčík založil web, který obhajuje Rusko. Teď byl 

zablokován“. 

 

Seznam Zprávy prostřednictvím novináře Vojtěcha Blažka o mně píší, že jsem proruský 

aktivista, ale vůbec ničím to neumí doložit. Podle jejich logiky je to tak, že když nejsem 

proamerický, tak musím být jednoznačně proruský. Ale co když jsem pročeský? Tohle 

nikoho nenapadlo? 

 

Novinář Blažek píše, že po odchodu ze zpravodajské služby vystupuji v naprostém 

rozporu s principy, které jsem měl před tím hájit. Ale ví vůbec Blažek něco o tom, jaké 

principy se v českých zpravodajských službách preferují a hájí? Co když jsem odešel 

proto, že české zpravodajské služby už dávno nejsou pročeské, ale především 

proamerické? Co když jsem odešel proto, že jsem chtěl svobodně zastávat ty opravdové 

národní principy a svobodně šířit nestranné analýzy a hodnocení? 

 

Na rozdíl od mnoha politiků jsem já osobně ani prostřednictvím mnou provozovaného 

webu Exanpro.cz nikdy neschvaloval žádnou vojenskou agresi. Na webu není ani slůvko 

podpory ruské agresi proti Ukrajině. Není tam ani podpora agrese v podobě bombardování 

bývalé Jugoslávie, které trvalo dva a půl měsíce. A není tam ani podpora nelegální invaze 

do Iráku. Oba akty byly porušením mezinárodního práva (vše bylo provedeno bez 

jakéhokoli mandátu RB OSN), a přesto byly schvalovány a podporovány mnohými českými 

politiky včetně tehdejšího prezidenta Václava Havla. A nikdo z odpovědných orgánů ani 

trochu nepomýšlel na trestní stíhání dotyčných osob nebo jejich „vypínání".  

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-byvaly-rozvedcik-zalozil-web-ktery-obhajuje-rusko-ted-byl-zablokovan-191943
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Avšak najednou mě státní i soukromé subjekty velmi zvláštním způsobem očerňují jenom 

proto, že na webu Exanpro.cz zveřejňuji pro někoho nelichotivé, a tudíž nechtěné analýzy, 

hodnocení a předpovědi, k nimž patří např. kauza „Vrbětice“ nebo kauza „Zabiják 

s ricinem“, ale také problematika osudového soupeření mezi USA a Ruskem, což však 

v žádném případě není schvalování jakékoli agrese, a to jak ze strany USA, tak ani ze 

strany Ruska. 

 

Když odmítám verzi v kauze Vrbětice, kterou předkládá Bezpečnostní informační služba 

(BIS) a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), tak to neznamená, že 

straním Rusku. To znamená, že se skrze fakta snažím přiblížit pravdě. A fakta i takzvané 

kontradůkazy (protidůkazy) ukazují jiným směrem, než nás zavedla BIS a NCOZ 

(viz odkaz na faktický rozhovor). 

 

Kromě zavádějícího obsahu se novinář Blažek snaží navodit dojem, že pro svůj článek 

čerpal z mého příspěvku na sociální síti Facebook. Jenže celou mojí reakci i s 

infografickými přílohami jsem poslal do redakce Seznam Zprávy. Tak proč se Blažek 

odvolává na FB, když mou reakci měl k dispozici o několik dní dříve a v lepším formátu? 

Asi chtěl, aby to vypadalo, že on jako novinář našel všechny informace o mně ve veřejném 

prostoru. Avšak já jsem všechny tyto informace i s mými osobními údaji poslal do redakce, 

takže to měl naservírované přímo na podnose. 

 

Také to mohl být od Blažka návod pro některé slabodušší jedince, aby věděli, kam mají 

připsat svůj negativní, či dokonce nenávistný komentář. Ale je dobře, že tyto jedince má 

na své straně někdo jiný a že mně naopak píší přemýšliví lidé. Rovněž tento jev v našem 

státě o něčem vypovídá. 

 

Blažek ve svém článku dále píše, že jsem dříve vysvětloval, že NATO by Českou republiku 

nikdy neochránilo. Přesněji jsem řekl, že NATO neposkytuje žádné bezpečnostní záruky. 

Blažek si ale myslí, že „slavný“ článek 5 Severoatlantické smlouvy je o tom, že když bude 

napaden jeden člen Aliance, berou to ostatní členské země jako útok na sebe a že tedy 

podle něho by měly přijít vojensky na pomoc. Zde se ale Blažek nechal oklamat, neboť 

článek 5 není žádným závazkem, nýbrž jen dobrovolným příspěvkem. Země totiž mohou 

podniknout takovou akci, jakou budou považovat za nutnou. A použití ozbrojené síly je jen 

jedna z možností, která tam je proto, aby byly členské státy uklidněny.  

 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vlastizrada-BIS-Jsou-na-to-dukazy-Plukovnik-nalehave-vystoupil-k-Vrbeticim-693477
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Takže tak, jak mě Blažek citoval, tak je to zcela správně, i když to Blažek vůči mně myslel 

posměšně. A já tu citaci mohu opakovat: „Byl jsi napaden? Tak já to považuji za útok proti 

sobě a tím to končí.“ (Blažek tam zkomolil jedno slovo: neřekl jsem „proti tobě“, ale „proti 

sobě“.) A mohl bych doplnit, že se na agresora hněvám a že možná podám protestní nótu. 

Takový je článek 5, nic víc v něm nehledejme. V Severoatlantické smlouvě je termín 

„kolektivní obrana“ jen abstraktním pojmem, přičemž podle této smlouvy nelze po žádné 

členské zemi zapojení do jakési kolektivní obrany vynucovat. Blažek se ale domnívá něco 

jiného. Blažek je přesvědčen, že šířím dezinformace, jenže je to přesně naopak. A ješitně 

bych mohl dodat: O čem mě, plukovníka, chce nějaký novinář z portálu Seznam Zprávy 

poučovat, co se týče Severoatlantické smlouvy? Kdyby si aspoň své domněnky tito 

novináři ověřovali nebo si to nechali vysvětlit někým schopnějším. 

 

Na webu Exanpro.cz byly zveřejňovány odborné analýzy, hodnocení a předpovědi, což 

bylo vždy u všech zpravodajských produktů deklarováno. A právě už ze své podstaty 

nemůže být jakékoli hodnocení, a zvláště pak předpověď nikdy dezinformační. Hodnocení 

(názory) nebo předpovědi mohou být správné, částečně správné, nebo mylné, ale nikdy 

dezinformační. Hodnocení a předpovědi nejsou popisem aktuálních faktů a událostí, nýbrž 

výsledkem analytického procesu, v němž jsou zahrnuta jak fakta, tak domněnky 

(předpoklady) spojené s vyvozováním úsudků (dílčích závěrů) jako odhadu budoucího 

vývoje. Také toto jsem Blažkovi uvedl, ale vůbec se o tom ve svém článku nezmínil. Hodně 

komentátorů i politiků se ve své předpovědi mýlilo, a přesto nebyli „vypnuti“ ani je nikdo 

nepřestal zvát do médií. 

 

Ano, uvedli jsme, že Rusové nebudou těmi prvními, kteří zahájí útok a že vyčkají na útok 

ukrajinských sil, které jsou do akce tlačeny Spojenými státy, neboť Američané usilují o svůj 

reparát v dosažení operačního cíle ve formě celého území Ukrajiny. Byl to mylný závěr, 

který nedostatečně zohledňoval vývoj v jednání mezi USA a Ruskem. Avšak na druhou 

stranu jsme už v prosinci 2021 popsali plán Rusů na vojenskou invazi, přičemž jsme 

podrobněji objasnili všechny směry, na kterých ruské síly nyní útočí. Uvedli jsme postup 

z Běloruska podél řeky Dněpr směrem na Kyjev podporovaný postupem z východu, postup 

na Charkov, jehož získáním se otevírá přístup k síti pozemních komunikací, dále přirozeně 

směr přes Donbas podél Azovského moře podporovaný z Krymského poloostrova a 

rovněž směr na Oděsu, kterou jsme vyhodnotili jako konečný cíl v postupu na daném 

směru. 
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V dubnu 2021 jsme hodnotili, že budoucnost Ukrajiny není příznivá a že její území 

představuje prostor pro možné vyprovokování většího ozbrojeného konfliktu, do kterého 

by se mohlo zapojit více zemí, což by mohlo rozpoutat třetí světovou válku. 

 

Ano, řekl jsem, že zabrání Krymského poloostrova bez lidských ztrát bylo malým 

prohřeškem ze strany Ruska oproti tomu, jaké ztráty a škody napáchali Američané za 

posledních 25 let – tuto dobu Blažek zamlčel (bombardování Jugoslávie, invaze do Iráku, 

destabilizace Libye atd.). K tomu jsem tehdy doplnil, že zabráním Krymu byl oddálen 

vážnější ozbrojený konflikt. 

 

Už v květnu 2016 jsme hodnotili, že na rozdíl od Sýrie, která je pro Ruskou 

federaci klíčovým prostorem, znamená Ukrajina se svojí východní částí a Krymským 

poloostrovem pro ruské zájmy životně důležitý prostor, který by mohl představovat bod 

zlomu ve vzájemném soupeření mezi USA a Ruskem. Hodnocení jsme zakončili tím, že 

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 zachovávání rovnováhy mezi osudovými 

oponenty, kterými jsou právě USA a Ruská federace.   

 

Avšak jak už několik let předpovídáme, tak toto je teprve začátek. Vše se totiž upíná 

k rozhodujícímu roku 2030, což ale může být i dříve. A to není poplašná zpráva, to je opět 

předpověď vývoje bezpečnostní situace v Evropě a já bych se hrozně rád mýlil. Jenže 

evropští politici tomuto negativnímu vývoji stále napomáhají.  

 

Blažek si z celé mé reakce opět vybral jen to, co se mu hodilo, a navíc to zase zkreslil, aby 

to ladilo s očerňováním mojí osoby. Nevím komu a čemu Blažek slouží, ale nestranná a 

nezávislá žurnalistika to rozhodně není. A už vůbec nelze mluvit o kvalitní novinařině, když 

zaměňuje fakta za své domněnky. Proč Blažek opakovaně podsouvá nějaké své 

domněnky o mojí osobě, aniž by byl znalý věci? Kdo je tady vlastně zmanipulovaný? 
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PŘÍLOHA 17 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Výběr několika dopisů předplatitelů jako jejich racionální  

a kultivované reakce na odstavení stránek Exanpro.cz 

 
 

Dopisy předplatitelů jsou předloženy s jejich souhlasem, avšak z pochopitelných důvodů 

nejsou v obsahu dopisů uvedeny žádné osobní údaje. Vybráno bylo sedm dopisů. 

 

 

 

DOPIS č. 1: 

 

Vážený pane Wagnere, 
 
jako člověk, který zažil téměř polovinu svého života v režimu tzv. „jedné strany“, jedné 
universální pravdy a všeho co s tím souviselo, jsem byl velmi překvapen tím, co 
čs. vláda v poněkud neslavný výroční den 25.2.2022 provedla. 
 
V příloze k usnesená vlády č. 127 je mj. uvedeno, cit.: „Jedná se o informační válku, ve 
které musíme být odvážní a důsledně využít veškeré možnosti k tomu, abychom ji 
neprohráli.“ 
 
Jsem zděšen z této věty. 
 
O jakou válku české vlády se jedná? S kým ji vláda vede? Snad ne s pravdou!!  Mám 
tomu rozumět tak, že přísaha, kterou skládají ministři a předseda vlády už neplatí? Na 
co tito lidé přísahali a komu ve skutečnosti přísahali svoji věrnost? Pokud ne lidu České 
republiky, pak tedy komu vlastně slouží? My je živíme ze svých daní, oni nám každému 
denně ujídají chleba z talíře, našim dětem, našim vnukům a to s narůstajícím obřím 
dluhem státního rozpočtu do daleké budoucnosti. 
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Vaše analýzy považuji za profesionálně to nejlepší, co je/bylo a doufám zase bude 
možno nalézt. Stejně tak velmi oceňuji Váš vysoce seriózní přístup k nám, 
předplatitelům.   
 
Sděluji Vám, že vrácení předplatného nežádám a to bez ohledu na to, kdy se podaří 
stránky Exanpro opět uvést do provozu.  
 
Chci zůstat Vaším věrným čtenářem, a pokud to bude možné, rád najdu ve svém emailu 
jakoukoliv zprávu, informaci, analýzu s Vaším logem. 
 
Vážený pane Wagnere, přeji Vám pevné zdraví, hodně síly a pár nejlepších věrných 
kamarádů po boku. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOPIS č. 2: 

 

Vážený pane Wagnere,  

byla jsem šokována zablokováním vybraných webů, rozhodně jich je víc než 8. Děkuji 

vám za informace. Mám zájem o vaše další informace. Ponechejte si prosím zbývající 

nevyčerpanou částku za předplatné jako dar a nic mi nevracejte. Pevně věřím, že se 

vám podaří pokračovat ve vaší práci. Vaše produkty považuji za kvalitní a potřebné. 

Setkala jsem se dokonce s názorem, že ty ostatní weby jsou jen kamufláží pro blokování 

webu exanpro. A děkuji i za zaslaná shrnutí. Mějte se hezky a prosím, pokračujte. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOPIS č. 3: 

 

Pane Wagnere, 
 

děkuji že jste se ozval. Myslím, že chápu vše, co se děje. Dokonce se domnívám, že 
ostatní weby a kecy o proruských narrativech jsou jen záminka pro vaše umlčení. Svými 
fakty a rozbory, jste musel být vládě osinou v zadeli. 
 

O zpravodaje do mailu mám zájem. O peníze zpět ne. Použijte je na zprovoznění webu. 
Pokud bude potřeba, zaplatím další čtvrtletí i když to zatím nebude fungovat. Dobré 
zdroje rád podpořím. Mějte se, nenechte se znechutit. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DOPIS č. 4: 

 
Dobrý večer,  
 

chápu vzniklou a bezprecedentní situaci. Výslovně prohlašuji, že nechci vrátit 
poměrnou část předplatného. Použijte ji prosím, pokud lze, k úhradě vzniklé škody.   
 

Bude-li v budoucnu web obnoven, nebo vytvořen jiný se stejnou problematikou, mám 
zájem.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOPIS č. 5: 

 
 

Vážený pane plukovníku,  
 
velmi děkuji za Váš mail i za Vaši činnost, jíž si velmi vážím, a rezolutně odsuzuji 
nezákonnou blokaci stránek Exanpro. Informace z Vašeho webu rád používám k 
fundované konfrontaci názorů médií hlavního proudu a k orientaci ve složité situaci 
dnešního světa.  
 
Rád bych samozřejmě dále dostával rozbory Vaše a Vašich kolegů, bude-li to jen trochu 
možné alespoň touto náhradní cestou. Jelikož mi v těchto dnech končí roční 
předplatné, rád přispěji na Vaši činnost ještě i před obnovením Vašich stránek - poprosil 
bych tímto jen o uvedení čísla bankovního účtu, kam mohu poukázat příslušný obnos.  
 
S úctou a přáním hodně sil v tomto nelehkém boji… 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOPIS č. 6: 

 
Dobrý den, 
 
reaguji na Vaši nabídku stran vrácení předplatného. Přiznám se, že mi to nepůsobí 
žádné potěšení, ale vzhledem k věku i zdravotnímu stavu si nemohu dovolit částku 
1.300 Kč odepsat. 
 
Při svém takřka pověstném talentu pro vhodné načasování jsem si předplatil další - 
tentokrát už roční - odběr Vašich analýz přesně 24. 2. 2022, což je ve světle následného 
dění skoro absurdní. Ale nikdy by mě nenapadlo - přinejmenším nikdy po r. 1989 - že 
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se opět dožiju bezostyšné cenzury, prováděné novou verzí režimních servantů v 
rozporu se zákony i samou Ústavou ČR. Ale stalo se.  
 
Pevně doufám, že se co nejdříve vrátí svoboda, kritické myšlení a pluralita názorů, a že 
si Vaše výstupy budu moci znovu objednat. Do té doby Vám přeju vše nejlepší, hlavně 
pevné nervy a sílu pro další práci, kterou považuji za velmi důležitou a přínosnou. 
 
A děkuji za vše, co jste na poli svobodných informací vykonal. Vážím si toho. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOPIS č. 7: 

 

Dobrý den 

Jsem Váš předplatitel a jsem opravdu znechucen nad "demokracii a svobodou slova" 

v ČR. Moc Vám držím palce v této těžké době a nerad bych Vás nějak obtěžoval, ale 

pokud by bylo možné, rád bych využil nabídky na FC o zasílání krátkých analytických 

výstupů. 

S pozdravem a úctou k Vaší práci… 
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PŘÍLOHA 18 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Ukázka přímých impulzivních reakcí zmanipulovaných osob 

a záporných i kladných komentářů na článek o mojí osobě  

 
 

Reakce osob byly „vyvěšeny“ ve veřejném prostoru, proto zde ponecháváme i uvedená 

jména či jména smyšlená, případně přezdívky. 

 

První ukázkou jsou impulzivní reakce zmanipulovaných osob, které bez znalosti věci a bez 

vyslechnutí druhé strany psaly svá sdělení přímo mně na sociálních sítích, což se stalo po 

zveřejnění článku novináře Vojtěcha Blažka na webu Seznam Zpráv. Jednalo se o druhý 

článek s názvem „Bývalý rozvědčík založil web, který obhajuje Rusko. Teď byl 

zablokován“.  

 

Článek byl celý jen o mojí osobě a Blažek v článku poukázal na můj účet na sociální síti 

Facebook, což je v pořádku, ale což zároveň vyvolalo impulzivní reakce několika jedinců. 

Reakce na sociálních sítích mi nevadí, alespoň tam každý veřejně odhalí, kdo je kdo a kdo 

se nechá zmanipulovat k tomu, aby bez ověření uvedených informací častoval nadávkami 

toho, na koho někdo jiný ukáže prstem. Avšak špatné by bylo, kdyby mě chtěl někdo 

osočovat na veřejnosti, neboť tato zapálenost by z jeho strany mohla přerůst ve fyzický 

kontakt. 

 

Následně předkládám několik impulzivních reakcí od osob, které se nechaly zmanipulovat 

nebo které měly potřebu si do mě „kopnout“: 
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Dalším příkladem je vzkaz poslaný komunikačním kanálem, kdy však dotyčná osoba 

nechtěla ke svým nadávkám sdělit své argumenty a po druhé nadávce se odmlčela: 
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Mezi impulzivními reakcemi se ale vyskytly osoby, které po počáteční vulgární reakci byly 

ochotny se mnou komunikovat a vyslechnout sdělení i z té druhé strany, tedy ode mě. 

Níže uvádím jeden příklad za všechny podobné případy: 

 

 
 

Dokument, který jsem dotyčné osobě poslal, byla reakce na první Blažkův článek. Tato 

reakce byla delší a podrobnější než pozdější reakce na článek, jenž Blažek celý věnoval 

jen mojí osobě. Po výměně několika dalších zpráv s dotyčnou osobou jsme naši 

komunikaci uzavřeli následovně:  
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Pod článkem Vojtěcha Blažka uveřejněným na webu Seznam Zprávy s názvem „Bývalý 

rozvědčík založil web, který obhajuje Rusko. Teď byl zablokován“ se strhla pozoruhodná 

diskuze, která celkově obsahovala 874 komentářů. Považuji za příhodné zde předložit 

několik z nich, a to jak záporných ve vztahu k mojí osobě, tak také kladných, respektive 

myšlenkově jiných. Je to zajímavý vhled do myšlení českých občanů, kteří svým postojem 

ukazují, jak si v této záležitosti stojí vláda a jaký je celkový stav naší společnosti. Zajímavé 

je také podle vložených komentářů pozorovat úroveň diskutujících.  

 

Začnu předložením 17 záporných komentářů, přičemž je zajímavé si povšimnout, jak 

ostatní čtenáři na komentáře reagují souhlasnými nebo nesouhlasnými symboly a jaké 

symboly převládají: 
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Z některých výše uvedených záporných komentářů nevyplývá ona zápornost jen vůči mojí 

osobě, ale také vůči Vojenskému zpravodajství, které si svou nezákonnou aktivitou 

podráží vlastní nohy, které začínají slábnout. 

 

Další ukázkou reakcí je 16 komentářů, které mají vůči mně kladný obsah nebo jsou 

myšlenkově rozvážnější. Tímto nechci tvrdit, že tyto kladnější komentáře mají vůči mojí 

osobě zcela správný obsah, ale chci ukázat, že je stále hodně čtenářů, kteří umí přemýšlet 

a kteří umí vyslovit racionální názor:  
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Stránka 194 z 200 
 

 

 

 

Poslední ukázka reakcí obsahuje 12 komentářů, které na základě obsahu článku 

hodnotí činnost státních subjektů ve spojení se zablokováním několika webů: 
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PŘÍLOHA 19 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Hodnocení mojí osoby ze strany nadřízeného orgánu  

při odchodu z aktivní služby 

 
 

Jako důkaz toho, že jsem ze státní služby odešel z vlastního rozhodnutí a že jsem nebyl 

propuštěn, nebo dokonce vyhozen pro neschopnost, jak si někteří novináři předpojatě 

myslí, předkládám hodnocení ze strany nadřízeného orgánu. Hodnocení s tímto obsahem 

bych nikdy nemohl obdržet, pokud bych byl neschopným nebo jinak špatným 

zpravodajským důstojníkem. 

 

Nejprve předkládám fotografii desek, do nichž bylo hodnocení mojí osoby vloženo. Na 

deskách je znak Vojenského zpravodajství: 
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Na další fotografii jsou desky zachyceny v rozevřeném stavu, přičemž uvnitř je vidět 

písemné hodnocení mojí osoby. Na třetí fofografii umístěné na následující stránce je pro 

lepší čitelnost předložen zvětšený text hodnocení. 
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Zvětšený text hodnocení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamovatel: Ing. Jiří Wagner            _________________ 

                                                                                                         Podpis oznamovatele 

 

 

 

 

 


