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Vysoká volební účast měla tedy být dosažena také po pádu ukrajinské vlády v roce 2014, 

což mělo být přáním a údajným dalším „pozitivním“ zlomovým bodem ve vývoji 

ukrajinského národa. Avšak volební účast během prezidentských voleb v květnu 2014 

dosáhla asi 60 % a účast voličů v parlamentních volbách v říjnu 2014 nepřekročila 53 %. 

Výsledná procenta byla stanovena až po odečtení oprávněných voličů z těch oblastí, kde 

nebylo možné volby provést. Jedná se tedy o výpočet z celkového počtu oprávněných 

voličů, kteří měli možnost volit, a nikoli o výpočet z celku, v němž by byli zahrnuti voliči 

z anektovaného Krymu a voliči z oblastí východní Ukrajiny, kteří ne vlastní vinou volit 

nemohli (tím nelze vznášet námitky na to, že nižší volební účast byla způsobena tím, že 

někteří voliči nemohli volit).  

 

Volební účast v prezidentských a parlamentních volbách po změně politického režimu v 

roce 2014 tak byla o 12 a 15 % nižší než průměrná volební účast za posledních více než 

20 let. Srovnání s prvními volbami po získání nezávislosti pak vykazuje ještě větší propast 

v neprospěch posledních prezidentských a parlamentních voleb v roce 2014 (rozdíl o 24 % 

a 23 %). Značná část ukrajinských občanů politikům nedůvěřovala a nedůvěřuje jim ani 

nyní, a to především proto, že životní úroveň na Ukrajině se neustále snižuje. Tyto rozdíly 

jsou vypovídajícími údaji o skutečném úsilí ukrajinského lidu a o zákulisním dění na 

Ukrajině. Tyto údaje jsou politicky i zpravodajsky ignorovány a nejsou v souvislosti se 

situací na Ukrajině analyzovány.    

 

Podíl lidu na změně vlády své země patří mezi zásadní ukazatele pro předpověď 

dalšího vývoje v příslušné zemi. V případě Ukrajiny byl tento ukazatel záměrně 

přehlížen, což prozrazovalo zahraniční zapojení do celé záležitosti. Cizí zásah do 

politického vývoje jakékoli země přináší vždy vážné vedlejší účinky nejenom na 

cílovou zemi, nýbrž na celou okolní oblast, v tomto případě Evropu. Veškeré dění je 

dokladem o tom, že cílem bylo vymanit Ukrajinu z ruského vlivu bez ohledu na to, 

s jakými osobami bude probíhat spolupráce před pádem a po pádu ukrajinské vlády. 

To byla podružná věc.  

 

Události na Ukrajině hodnotíme jako politický převrat a nelegitimní převzetí moci 

opozičními politiky podporovanými západními mocnostmi. Ukrajina se stává čím dál 

tím větším bezpečnostním břemenem pro Evropu a novodobým bojištěm, jež se 

může zvětšit ve své velikosti, případně v počtu samostatných ohnisek ozbrojených 

střetů. Vážnost celé situace je zesílena postojem Ruské federace, jejíž představitelé 
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nehodlají tolerovat rozšiřování prozápadních, z jejich pohledu spíše proamerických 

struktur v blízkosti svých hranic. 

 

 

Související zpravodajský produkt: 

 

▪ Produkt 11010 „Analýza vzniku konfliktu na Ukrajině" 

 

 

 

[1] Euromajdan bylo označení pro demonstrace vedené proti tehdejšímu ukrajinskému 

režimu v období od 21. listopadu 2013 do 22. února 2014. Euromajdan znamená 

v překladu „evropské náměstí“, přičemž toto označení mělo symbolizovat úsilí 

ukrajinského lidu o sjednocení s evropskými strukturami západních zemí. 

 

* Objasnění termínů je uvedeno v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK –

sjednocená verze“.  

 

 
 

Zpravodajský produkt 11028 

Specifická analýza a hodnocení 

© 2016 Agentura EXANPRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/199-analyza-vzniku-konfliktu-na-ukrajine
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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Západ oficiálně podporuje 
  

ukrajinský fašismus a neonacismus 
 

 

Doplňující hodnocení (11043)                                                                      19. ledna 2017 
 

Dokument byl ve svém závěru doplněn aktuální poznámkou z června 2022 
 

(Vzhledem k odstavení stránek EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze použít 

aktivní odkazy v textu.) 

 

Zpravodajský výstup doplňuje specifické hodnocení 11042 „Minskou dohodu neplní jak 

Rusko, tak Západ v čele s USA“. Ve zmíněném dokumentu jsme rozebrali jeden konkrétní 

bod druhé minské dohody podepsané v únoru 2015, jenž se vztahoval ke stažení všech 

zahraničních jednotek a zahraničních bojovníků z území Ukrajiny a který není západními 

zeměmi od počátku dodržován. Nyní k obsahu doplníme poznatky o tom, že Západ 

nejenže sám nedodržuje uzavřenou dohodu, ale navíc na Ukrajině podporuje fašismus 

(agresivní nacionalismus) a neonacismus (nacismus v nové podobě). 

 

Přítomnost amerických poradců a dalších „specialistů“ na Ukrajině zesilovala na konci roku 

2013. Po událostech v Kyjevě na počátku roku 2014 se k tomu přidávají aktivity v oblasti 

vojenské podpory. Podle druhé minské dohody z února 2015 měla být podpora v podobě 

přítomnosti zahraničních vojáků a zahraničních nájemných bojovníků zastavena, a to jak 

z ruské strany, tak ze strany Západu. Avšak Západ, respektive Spojené státy pokračovaly 

dál, jako kdyby pro ně tato dohoda neplatila (viz produkt 11042). V dubnu 2015 přijelo na 

Ukrajinu zhruba 300 amerických vojáků ze 173. výsadkové brigády, aby zde zahájili 

několikaměsíční výcvik ukrajinských sil (část 173. brigády již na Ukrajině působila v září 

2014). Mezi první ukrajinské jednotky, jež se výcviku zúčastnily, patřil útvar „Azov“. 

A právě tento útvar a datum slavnostního zahájení americko-ukrajinského výcviku 

měly dvojitou příchuť „hitlerovského fašismu“ (vysvětlení dále v textu). 

 

Příslušníci uskupení „Azov“ se od svého založení (květen 2014) netajili svými sklony 

k fašismu a neonacismu. Jednotku zakládali ukrajinští nacionální radikálové, což 

samozřejmě vyústilo v to, že do ní vstupovala především ultrapravicová mládež. 

Nacistické symboly na výstroji některých členů jednotky nebo jako tetování na těle už 

http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/298-minske-dohody-neplni-jak-rusko-tak-zapad-v-cele-s-usa
http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/298-minske-dohody-neplni-jak-rusko-tak-zapad-v-cele-s-usa
http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/298-minske-dohody-neplni-jak-rusko-tak-zapad-v-cele-s-usa
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tehdy svědčily o atmosféře v jednotce. K tomu se přidává řečnění o čisté ukrajinské rase 

a vojenská zástava jednotky, na níž můžeme nalézt symboly „černého slunce“ 

(schwarze sonne) a „vlčího háku“ (wolfsangel), jež ve znázorňování své ideologie 

používali nacisté (viz obrázek níže vlevo). Symbol „černého slunce“ je na vlajce v bílém 

provedení, což můžeme vysvětlit tím, že měl v popředí vlajky vyniknout především černý 

symbol „vlčího háku“. Symbol „vlčího háku“ byl používán jak některými jednotkami 

wehrmachtu (ozbrojené síly nacistického Německa), tak jednotkami SS (jednotky a 

velitelství Schutzstaffel – ochranná eskadra). Diskutovaný vojenský útvar „Azov“ má také 

jednu zvláštnost, jíž je přijímání zahraničních bojovníků do jeho organizace. Jednotka se 

tak může stát centrem neonacistů z různých zemí. (Na obrázku vpravo je nášivka útvaru 

Azov používaná na rukávu polní uniformy.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení americko-ukrajinského výcviku, potažmo společného výcviku vojáků 

173. výsadkové brigády Pozemních sil USA a útvaru „Azov“ Národní gardy Ukrajiny bylo 

provedeno dne 20. dubna 2015 (zahájení se konalo slavnostním nástupem jednotek). Ve 

smyslu nacistické propagandy skutečně nemohlo být zvoleno lepší datum. Přesně 

20. dubna se totiž narodil Adolf Hitler. Můžeme se tak domnívat, že Američané přistoupili 

na společnou pietní oslavu 126. narozenin Adolfa Hitlera. Nikdo z českých politiků to 

nekomentoval a vyhnula se tomu i Česká televize, která ve svých příspěvcích ze dne 

21. dubna 2015 (den po zahájení výcviku) raději ani neuvedla přesné datum zahájení 

výcviku – jen bylo stroze konstatováno, že započal intenzívní výcvik příslušníků ukrajinské 

Národní gardy. Česká televize mohla informaci o zahájení výcviku přinést již 

20. dubna 2015, ale ve večerních zprávách o tom nebyla žádná zmínka. Zřejmě kvůli 
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kontroverznímu datu to pracovníci ČT ponechali až na další den (jinak si zdržení 

v informování nelze vysvětlit).  

 

Podle zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva za určitá období let 2015 a 

2016 je útvar „Azov“ spojován s válečnými zločiny jako hromadné rabování, únos 

novinářů, bití zadržených civilistů, mučení včetně použití elektrického proudu a metody 

„waterboarding“. Se zločineckými praktikami jsou ale spojovány i jiné jednotky 

ukrajinských sil. 

 

Pokud shrneme nacistické pozadí ukrajinské jednotky a počínání jejích příslušníků, 

můžeme jen s překvapením pohlížet na politiky západních zemí, kteří nepřetržitě hovoří o 

jakýchsi demokratických hodnotách. Avšak jaké hodnoty prosazujeme a podporujeme 

prostřednictvím NATO, Evropské unie a české vlády ve vztahu k Ukrajině? Jak je možné, 

že někteří evropští politici včetně několika českých politiků propagovali útvar „Azov“ a zvali 

jeho vedení na půdu Evropského parlamentu?  

 

Rovněž američtí zákonodárci ukázali podivný přístup k ukrajinským silám. Sněmovna 

reprezentantů náhle v červnu 2015 odsouhlasila zastavení finanční podpory na výcvik 

jednotky „Azov“ právě z důvodu neonacistických praktik (tento postup následovali i 

Kanaďané). Jenže po krátké době se finance opět uvolnily. Od ledna 2016 tak výcvik a 

s tím spojená vojenská podpora útvaru „Azov“ probíhají dál. Američané si to odůvodnili 

tím, že jednotka založená na bázi dobrovolníků se po přechodu pod Ministerstvo vnitra 

(jako součást Národní gardy) postupně stala plnohodnotným útvarem v rámci pravidelných 

ukrajinských sil, což zřejmě znamená, že američtí politici podporují ukrajinské síly jako 

celek a nestarají se o to, jaké prvky tento celek tvoří. 

 

Část ruských politiků nazývá ukrajinskou vládu „kyjevskou fašistickou chuntou“, což 

samozřejmě Západ označuje za propagandu. Jak chce ale Západ bojovat proti skutečné 

propagandě, když sám vystupuje propagandisticky? (viz produkt 13007 „Propaganda o 

propagandě“). 

 

Západ podporuje kohokoli, jeli to v zájmu USA – vedoucí to země za mír a spravedlnost 

ve světě. Evropští politici se hrbí a nechtějí znát pravdu. Slyší jen to, co káží američtí 

představitelé. V opačném případě by již museli veřejně a opakovaně hlásat, že minská 

dohoda je ze strany Západu porušována a že je navíc podporován ukrajinský 

http://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/234-propaganda-o-propagande
http://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/234-propaganda-o-propagande
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neonacismus. Ani jeden evropský politik nenavrhl sankce proti Ukrajině do doby, než 

rozpustí jednotky s prokazatelnými nacistickými sklony. Žijeme ve zvrácené době: vlády 

evropských zemí na jedné straně vítají nelegální migranty různých národností a na 

straně druhé podporují neonacisty, kteří hlásají čistotu jednoho národa. 
 

 

 

Nová analytická poznámka z června 2022:  

 

V současné době, kdy se aktivní činností ruských vojenských sil rozhořel ozbrojený konflikt 

na Ukrajině, se náhle začíná zdůrazňovat, že symbol „vlčího háku“ jsou vlastně písmena 

„N“ a „I“, která znamenají slovní spojení „Národní idea“. Je to však pouhá snaha upozadit 

původní a pravý význam symbolů v době, kdy se útvar „Azov“ ocitl v pozornosti médií 

z různých stran. Už jenom touto snahou Ukrajinci potvrdili spojení útvaru „Azov“ 

s nacistickou ideologií. Pokud by tam toto spojení nebylo, nebyl by důvod cokoli v útvarové 

symbolice měnit nebo jinak vysvětlovat. Pokud by měl mít symbol „vlčího háku“ od počátku 

jiný význam, pak by příslušníci útvaru „Azov“ museli také vysvětlit, proč si k tomuto 

symbolu přidali ještě nacisty používaný symbol „černého slunce“.  

 

Další věcí je pak to, že sousloví „Národní idea“ se v ukrajinském jazyce píše takto: 

„Ідея Нації“. V symbolu by tudíž nemělo být písmeno „N“, nýbrž písmeno „H“. Anebo chtějí 

ti Ukrajinci, kteří si potrpí na ukrajinských národních prvcích včetně jazyka říct, že symbol 

„Národní idea“ je složen z anglických písmen čili „National Idea“? Pak bychom se mohli 

vrátit k zakladateli či k prvnímu veliteli polovojenského útvaru „Azov“, jímž byl Andrij 

Bileckyj, který věří v nadřazenost bílé rasy, přičemž má mnoho dalších zvláštních 

myšlenek.  

 

Bileckyj dříve hlásal, že údělem Ukrajiny je postavit se do čela bílé rasy během poslední 

křížové výpravy proti těm, které on nazýval podlidi. Údajně měl zmínit nacisty používaný 

německý termín pro lidi, kteří nepatřili mezi „vyvolenou árijskou vyšší rasu“. Onen termín 

je „untermenschen“ (podlidi). Bileckyj dokonce nějakou dobu (do roku 2019) působil jako 

poslanec ukrajinského parlamentu (Verchovna rada). Tímto bychom mohli vysvětlit 

symboliku převáděnou do anglických termínů s cílem sjednotit stejně uvažující jedince 

z jiných zemí pod jeden „prapor“ – např. pod prapor útvaru „Azov“. Možná i proto to 

najímání cizinců do útvaru „Azov“. Avšak na druhou stranu je ta myšlenka pořád jen 
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národní, a nikoli světová, i když psána v angličtině. Možná se Bileckyj a jemu podobní 

Ukrajinci považují za vůdčí osobnosti i v rámci bílé rasy a z Ukrajiny by chtěli mít „pupek 

světa“. To nám názorně svými výstupy předvádějí ukrajinský prezident Volodymyr 

Zelenskyj a další představitelé Ukrajiny, a především několik ukrajinských velvyslanců, 

kteří v zahraničních zemích vystupují vůči místním politikům dosti nadřazeným a 

posměšným způsobem. Ale ohledně té symboliky se vrátíme k prozaičtějšímu vysvětlení, 

a to k tomu, že snahou výkladu o národní myšlence je maskovat spojení útvaru „Azov“ 

s nacistickou symbolikou, což dost dobře maskovat nelze. A z analytického hlediska 

půjdeme ještě dál a ukážeme další pochybnost té národní myšlenky. 

 

Ukrajinci si potrpí na názvu Ukrajina, přičemž k tomuto názvu směřují i veškerá provolání 

včetně provolání „Sláva Ukrajině“. Proč by se tedy v případě útvaru „Azov“ mělo najednou 

jednat o jakousi „Národní myšlenu“, a nikoli o „Myšlenku Ukrajiny“? Ta nesmyslnost 

převedení „vlčího háku“ na zdánlivou „Národní myšlenku“ se začíná potvrzovat i tím, že 

Ukrajinci se nově snaží symbol „vlčího háku“ vyměnit za symbol tří mečů nebo také za 

symbol trojzubce, což je symbol obecně používaný ukrajinskými ozbrojenými silami (viz 

obrázky níže). Takže Ukrajinci náhle ustupují už i od oné „Národní myšlenky“, aniž by se 

stačila jakkoli uchytit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve skutečnosti si ukrajinští představitelé uvědomují, jaká pozornost je jejich jednotkám 

nyní věnována a co všechno se promítá do médií. Proto najednou ty snahy „zahladit“ 

stopy, které tyto jednotky viditelně spojují s nacismem. Ukrajinští představitelé nechtějí 

zavdávat příčinu k tomu, aby se o ukrajinských ozbrojených silách mluvilo v negativním 
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smyslu. Jenomže „schovávání“ symbolů používaných nacisty neznamená, že se náhle od 

ukrajinských sil tato ideologie vytratí. Navíc je zde silné podezření, že ukrajinští 

představitelé nemají zájem proti této zvrácené ideologii jakkoli bojovat. Volodymyr 

Zelenskyj se stal ukrajinským prezidentem a vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny 

v roce 2019 a po celou tu dobu mu nacistická symbolika v ukrajinských jednotkách 

nevadila. Navíc on sám se odkazuje na historii údajných ukrajinských hrdinů, která je však 

spojena s masovými vraždami obyvatel jiných národností a jiného vyznání a rovněž 

s kolaborací s nacisty. 

 

Novináři často píší, že ultrapravicové skupiny či ultrapravicová mládež se sklonem 

k neonacismu existují i v Rusku. To je sice pravda, a mohli bychom přidat plno dalších 

zemí včetně Spojených států, jenomže tímto argumentem nemůžeme snížit existenci 

nacionalismu a neonacismu na Ukrajině. Zásadní věcí přece je, jak se vlády jednotlivých 

zemí snaží s tímto jevem vypořádat. A o ukrajinské vládě víme, že tyto snahy jsou z její 

strany jen povrchní. 
 

 
 

Zpravodajský produkt 11042 

Specifické hodnocení 

© 2017 Agentura EXANPRO (doplnění červen 2022) 
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PŘÍLOHA 10 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Novější a zásadní zpravodajské výstupy k situaci na Ukrajině z let 2021  

a 2022 (po zablokování webu Exanpro.cz) jako ukázka odborné analytické činnosti  

 
 

Příloha obsahuje dva následující zpravodajské produkty z roku 2021: 

▪ Produkt 13097 „Ukrajinský prezident Zelenskyj chce plán vstupu do NATO, čímž 

prokázal, že vůbec nechápe, v jaké situaci se jeho země ocitla ani jaký vliv má tento 

akt Rusko“ 

▪ Produkt 11173 „Ukrajina je nesplněným operačním cílem USA, což Američanům 

znesnadňuje splnit jejich strategický cíl, proto tolik povyku ze strany Západu, jelikož 

času moc nezbývá…“ 

Příloha dále obsahuje čtyři nejnovější zpravodajské příspěvky zveřejněné na sociální síti 

Facebook po zablokování a odstranění stránek Exanpro.cz. Příspěvky můžeme shrnout 

do následujících titulků: 

▪ Kdo nastolil beztrestný trend invazí a bombardování? A proč ČR vstoupila do 

NATO jen 12 dnů před bombardováním bývalé Jugoslávie? Nejsme nestranní ani 

nevinní 

▪ Ukrajina byla pro Rusko vždy červenou linií a nyní se stala bodem zlomu 

v soupeření s USA. Co je lidsky děsivého na přístupu americké vlády k Ukrajině? 

A proč Zelenskyj usiloval o vstup do NATO, když tam Ukrajinu členské země 

nechtějí a když to navíc zvyšovalo napětí ve vztahu s Ruskem? 

▪ Glorifikuje ukrajinská vláda neonacismus? A proč sankce proti Rusku podporuje 

jen 39 ze 193 členských zemí OSN? 

▪ Rusko je agresor, ale ukrajinský prezident se spojil s jiným několikanásobným 

agresorem 

Uvedené zpravodajské produkty a příspěvky jsou předloženy na následujících stránkách 
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Ukrajinský prezident Zelenskyj  
 

chce plán vstupu do NATO, čímž prokázal,  
 

že vůbec nechápe, v jaké situaci se jeho země  
 

ocitla ani jaký vliv má na tento akt Rusko 
  
 

 

Specifické hodnocení a předpověď (13098)                                                  9. dubna 2021 
 
 

(Vzhledem k odstavení stránek EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze použít 

aktivní odkazy v textu.) 

 

V tomto zpravodajském výstupu* se zaměříme na hodnocení zavádějící a nesmyslné, ba 

přímo zoufalé rétoriky, kterou v první řadě předvádí ukrajinský prezident Volodymyr 

Zelenskyj, pro kterého je prioritou akční plán pro členství v Severoatlantické alianci 

(NATO MAP – NATO Memberships Action Plan). K dalším pošetilým a pokryteckým 

„rétorům“ patří převážně americký prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson, 

generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a někteří představitelé Evropské unie jako 

například vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell 

Fontelles. Dále vysvětlíme, proč není budoucnost Ukrajiny příznivá a proč Ukrajina nebude 

nikdy přijata do NATO, což je ostatně stejný osud také Gruzie a Moldavska. Taktéž 

objasníme otázky ohledně rozpoutání většího ozbrojeného konfliktu*, či dokonce třetí 

světové války*.  
 

 

 

Z ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se v posledních dnech stal telefonní 

úředník, jelikož kvůli demonstraci schopností ruských vojenských sil v blízkosti ukrajinské 

hranice navazuje spojení a telefonuje si s představiteli více zemí a taktéž s generálním 

tajemníkem Severoatlantické aliance. Zelenskyj od těchto funkcionářů dostává slova 

podpory, která ukrajinský prezident ihned tlumočí do médií a možná se tím cítí i spokojený 

a povzbuzený. Jenomže ve skutečnosti je to jen hra, v níž je Zelenskyj se svou zemí 

využíván v tažení proti Ruské federaci bez jakýchkoli budoucích výhod. Politický převrat 
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na Ukrajině v roce 2014 vydatně podporovaný Západem byl součástí tohoto tažení 

(podrobně viz produkt 11010 „Analýza vzniku konfliktu na Ukrajině“ a produkt 

11027 „Analýza změny politického režimu na Ukrajině").  

 

Někteří politici evropských zemí žijí dosud v domnění, že o změny na Ukrajině usilovala 

většina ukrajinského lidu a že jsou to změny vedoucí k demokratické společnosti. Takový 

smysl v politickém převratu na Ukrajině ale hledat nelze, protože tam není, a politici, kteří 

si to myslí, dokazují svou myšlenkovou omezenost, anebo politickou podřízenost se 

ztrátou vlastního vědomí a svědomí.     

 

K prvním politikům, kteří vyjádřili znepokojení nad koncentrací ruských sil na západě 

Ruska čili v blízkosti ukrajinských hranic, patřil přirozeně americký prezident Joe Biden, 

který v této záležitosti navazuje na své protiruské tažení z doby, kdy byl v Obamově 

administrativě viceprezidentem a kdy se aktivně podílel na přeměně Ukrajiny ve prospěch 

naplňování cílů zahraniční politiky USA (jako viceprezidentovi mu Ukrajina byla dokonce 

přidělena do jeho agendy). 

 

Biden telefonoval Zelenskému 2. dubna 2021 a Zelenský se tím hned pochlubil na svém 

účtu na sociální síti Twitter (na účtu Volodymyra Zelenského jsou příspěvky prezentovány 

jak v angličtině, tak v ukrajinštině). Zelenský zmínil, že je potěšen, že hovořil s POTUSem 

(POTUS – President Of The United States). Svůj příspěvek uzavřel větou, že americké 

partnerství je pro Ukrajince stěžejní, čímž dal jasně najevo, jaký osud Ukrajinu čeká. 

Zajímavé je, že na twitterovém účtu Bidena se žádný příspěvek o telefonátu ukrajinskému 

prezidentovi neobjevil. To vypovídá o tom, jak formální osobou Zelenskyj pro americkou 

zahraniční politiku je, a také o tom, že Biden prozatím nechce tímto způsobem příliš 

oživovat své diskutabilní vazby na Ukrajinu (což se týká i dřívějších obchodních vazeb 

jeho syna Huntera). 

  

Kromě tohoto příspěvku Zelenskyj pro média doplnil, že USA podporují územní celistvost 

Ukrajiny a že ho Biden ujistil, že Ukrajina nikdy nezůstane sama tváří v tvář ruské agresi. 

Tohle ujištění ale není žádnou výhrou. Biden tím svému ukrajinskému protějšku zcela 

jasně naznačil, že Ukrajinci musí v boji proti Rusku vytrvat. A ujišťování, že Ukrajina 

v tomto boji nezůstane sama, je jen slovní povzbuzování, které bychom mohli převést na 

upřímnější americkou frázi „v našich myslích budeme trvale s vámi“ (tak to Američané 

říkávají, ale v určitých situacích to zaobalují do jiných slovních povzbuzení). Americká 

https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/199-analyza-vzniku-konfliktu-na-ukrajine
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/258-analyza-zmeny-politickeho-rezimu-na-ukrajine-dil-1-2
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administrativa si pro konfrontaci s Ruskem přednostně připravuje a vybízí evropské země, 

což souvisí také s výzvami ke zvyšování vojenských rozpočtů (zmiňovali jsme též 

v produktu 11054 „Evropa může rozhodnout o směru vývoje bezpečnostní situace ve 

světě, namísto toho se sama připravuje na „válku“ ve prospěch USA“ publikovaném v říjnu 

2017). Američané jsou samozřejmě více než ochotni pomoci s výcvikem, materiální 

podporou a s obsazením velitelských center.  

 

 

 

Dva dny po telefonátu s Bidenem byl na Twitteru umístěn další příspěvek, v němž 

Zelenskyj přál „partnerům“ z NATO k výročí Aliance. Na závěr svého příspěvku uvedl, že 

spoléhá na podporu „spojenců“ ohledně akčního plánu pro členství Ukrajiny v NATO. 

K tomu dodal, že ukrajinská armáda je silná a že pokračuje v potřebných reformách.  

 

 

https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/357-evropa-muze-rozhodnout-o-smeru-vyvoje-bezpecnostni-situace-ve-svete-namisto-toho-se-sama-pripravuje-na-valku-ve-prospech-usa
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/357-evropa-muze-rozhodnout-o-smeru-vyvoje-bezpecnostni-situace-ve-svete-namisto-toho-se-sama-pripravuje-na-valku-ve-prospech-usa
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Následující den 5. dubna 2021 si Zelenskyj telefonoval s britským premiérem Borisem 

Johnsonem. I v tomto případě se Zelenskyj pochlubil na sociální síti Twitter, kde uvedl, že 

Ukrajina cítí, že není osamocena. Jenže to, co někdo cítí, mnohdy nevypovídá o realitě. 

Navíc pocity jsou často zrádné. Ani v tomto příspěvku nezapomněl Zelenskyj zmínit, že 

akční plán pro členství v Alianci je pro Ukrajinu prioritou. 

 

 

 

Další den 6. dubna 2021 měl Zelenskyj telefonický rozhovor s generálním tajemníkem 

NATO Jensem Stoltenbergem. Po tomto telefonátu se na Twitteru objevil zatím 

nejzajímavější a nejnaivnější příspěvek. Zelenskyj či jeho skupina pro styk s veřejností 

v tomto příspěvku píšou následující: 

 

„Zavázali jsme se k reformám v naší armádě a obranném sektoru, ale reformy Rusko 

nezastaví. NATO je jediný způsob, jak ukončit válku na Donbasu. Akční plán pro 

členství Ukrajiny v NATO bude skutečným signálem pro Rusko“. 

 

Zelenskyj tímto příspěvkem prokázal, že vůbec nechápe, v jaké situaci se Ukrajina ocitla. 

Pokud by chápal vážnost situace, tak by netvrdil, že NATO je jediný způsob pro ukončení 

války v Donbasu a že akční plán pro členství v Alianci bude jakýmsi signálem pro Rusko. 
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To je Zelenského hluboký omyl, skrze který může Ukrajinu přivést ještě do větší krize 

(prohloubení destabilizace země a výrazný nárůst nespokojenosti ukrajinských občanů). 

Zelenskyj stále nepochopil, jakou podřadnou roli sehrává Ukrajina pro zájmy Spojených 

států, a že americké vládě nejde o to, aby Ukrajina byla demokratickým a bezpečnějším 

státem. Američanům jde především o to, aby Ukrajina nepřestávala v budování a výcviku 

svých vojenských sil, což USA potřebují k tomu, aby Ukrajina lépe čelila „separatistům“ na 

východě Ukrajiny. 

 

 

 

Také Stoltenberg po telefonátu se Zelenským přidal na svůj twitterový účet příspěvek, 

avšak nezmínil nic o akčním plánu pro Ukrajinu. Naopak zdůraznil, že NATO pevně 

podporuje svrchovanost Ukrajiny a její územní celistvost. To jsou ale dnes už jen prázdné 

fráze, což vysvětlíme v závěru dokumentu. 
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Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského kontaktovalo ještě několik dalších 

státníků (například kanadský premiér Justin Trudeau), ale zajímavé telefonáty měl také 

ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba. Zmíníme dva z nich. Už 

1. dubna 2021 telefonoval Kulebovi jeho americký protějšek Antony Blinken. Ten 

ukrajinské vládě vyjádřil neochvějnou podporu v její svrchovanosti a územní celistvosti. 

Dále uvedl, že USA podporují euroatlantickou integraci Ukrajiny v době pokračující agrese 

Ruska na Donbasu a Krymu. (Euroatlantická integrace není to samé, co vstup do NATO, 

což by byla integrace do severoatlantických struktur. Euroatlantická integrace je myšlena 

jako obecné propojení se zeměmi Evropy a Severní Ameriky.) 

 

 

 

Druhým významným politikem, který telefonoval Kulebovi, byl vysoký představitel 

Evropské komise pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell Fontelles. 

Jménem Evropské unie vyjádřil Borrell rovněž podporu ukrajinské svrchovanosti a územní 

celistvosti. 

 

 

 

Z obsahu výše uvedených telefonátů přeneseného do příspěvků na sociální síti Twitter 

můžeme jasně pozorovat politickou pošetilost a pokrytectví západních politiků, kteří 

neustále opakují cosi o územní celistvosti Ukrajiny. To je opravdu žalostné divadlo, když 

západní politici předstupují před veřejnost a před ukrajinskou vládu a říkají něco, co už 
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několik let neplatí a platit nebude. Neexistuje žádná síla, ani ta vojenská, která by Rusy 

donutila navrátit Ukrajině tu územní podobu, jakou měla před rokem 2014. Západ by měl 

vycházet z toho, že Krymský poloostrov je nenávratně součástí Ruské federace (což je 

možné přirovnat k odtržení Kosova, avšak z hlediska blahobytu nelze „neúspěšný“ stát 

Kosovo s Autonomní republikou Krym srovnávat). 

 

Západní politici svou podporou politického převratu na Ukrajině uvrhli Ukrajinu do stavu, 

odkud není návratu. Ukrajina byla pro ruskou vládu červenou linií, což Američané moc 

dobře věděli, a přesto do toho šli. Osud Ukrajinců je nezajímal a dosud nezajímá. Zajímají 

se jenom o to, jak poškodit a oslabit Rusko tak, aby dosáhli svého strategického cíle, jímž 

je změnit ruský režim na režim příznivý pro americkou zahraniční politiku. 

 

Řeči o území celistvosti Ukrajiny jsou passé a západní politici to vědí. A ti z nich, kteří to 

nevědí, mají omezený smysl pro porozumění realitě. Ale přesto, že většina z nich to ví, tak 

nepřestávají vzbuzovat u ukrajinské vlády plané naděje, protože Ukrajince potřebují jako 

nástroj, kterým by zaměstnávali, otravovali a opotřebovávali Rusy.  

 

Krym je vyřízená záležitost, kterou si Rusové pohlídají. A obsazená oblast Donbasu, kde 

se nachází Doněcká a Luhanská republika, je trvalým ruským klínem do uceleného 

ukrajinského území s cílem znemožnit Ukrajině vstup do NATO. Rusové totiž počítají 

s tím, že Krymský poloostrov jako oddělená část od pevninské Ukrajiny by v budoucnu 

nemusel být takovým problémem pro vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Proto byl 

obsazen Donbas, který významně zesiluje narušení územní celistvosti Ukrajiny.   

 

Je samozřejmé, že Rusové skrze různé a k tomu vytvořené složky podporují „separatisty“ 

na východě Ukrajiny, čímž se dotahují na taktiku USA uplatňovanou na mnoha místech ve 

světě. Opakované řeči o ruské podpoře separatistům se staly omletou frází, jež je už tak 

fádní, že na ni již nikdo nereaguje. Rusové podporují separatisty? Nuže dobrá, ale co jako 

s tím? To už přece dávno víme. 

 

Zelenskyj se upíná ke vstupu do NATO a myslí si, že vytvoření akčního plánu pro 

dosažení členství v Alianci bude na ruskou vládu platit. Tady se však ukrajinský 

prezident dvakrát zmýlil. Prvním omylem je názor, že by Rusové kvůli tomu ve svých 

aktivitách couvli. Rusové necouvnou, protože už nemají kam. Tohle všechno se 

odehrává na jejich hranicích a když Rusové budou muset, tak půjdou do střetu. To 
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už ostatně ukázali jak na Krymu, tak na Donbasu. Rusko nechce vojenskou 

konfrontaci, ale na druhou stranu chápe, že Američané se svými podřízenými 

rádoby spojenci od svého cíle pokořit Rusko neustoupí.  

 

Druhým omylem Zelenského je předpoklad, že Spojené státy americké a ostatní 

členské země NATO budou podporovat vstup Ukrajiny do Aliance. Jenže stačí, aby 

s tím jedna členská země nesouhlasila a Ukrajina je takzvaně nahraná. Avšak nejedná se 

jen o jednu členskou zemi, ale hned o několik zemí včetně USA. Představitelé členských 

zemí nechtějí riskovat to, že by museli vojensky podpořit Ukrajinu jako člena NATO v boji 

proti Rusku nebo proti cizím elementům na ukrajinském území (Krym a Donbas). Byl by 

to také problém veřejného mínění občanů jednotlivých členských zemí (nikdo nechce, aby 

jeho blízcí zbytečně umírali za cizí zájmy). Členské země nechtějí riskovat ani to, že by se 

úplně profláklo, že NATO neposkytuje žádné bezpečnostní záruky. Severoatlantická 

smlouva totiž neobsahuje žádný závazek jakési kolektivní obrany ani povinnost vojenské 

pomoci (podrobné objasnění viz produkt 11002 a dále viz produkty 13022, 13030 a 

11055). 

 

 

 

https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/175-clenstvi-v-nato-neposkytuje-bezpecnostni-zaruky
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/324-smyslenky-o-nato-a-uloze-usa-se-stavaji-sebevrazednym-fetisem
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/362-mytus-o-pozitivnim-vyznamu-nato-a-o-bezpecnostnim-vakuu-v-cr-v-pripade-vystoupeni-z-aliance
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/359-ministr-obrany-v-dresu-hnuti-ano-opakovane-dezinformuje-a-prispiva-ke-zvysovani-mezinarodniho-napeti-za-podpory-sveho-predsedy-adreje-babise
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Akční plán pro členství Ukrajiny v NATO nebude z výše popsaných důvodů raději ani 

spuštěn. To však potvrdí summit Severoatlantické aliance, který je zatím plánován na 

červen 2021. Některé země mohou s touto myšlenkou koketovat, ale pro schválení bude 

potřeba jednomyslného souhlasu všech členských zemí. Zástupci členských zemí budou 

zcela jistě namítat to, že Ukrajina nemá vyřešenou územní celistvost, což je přirozená, ale 

ne „úplně“ psaná podmínka. 

 

Nevyřešená územní celistvost se týká také Gruzie a Moldavska neboli zemí, u nichž 

Američané už dlouhodobě usilují, aby se staly členy Aliance. V případě Gruzie je 

problémem Jižní Osetie a Abcházie, a u Moldavska je to Podněstří. Rusové jsou si toho 

samozřejmě vědomi, a proto mají ve vyjmenovaných geografických prostorech rozmístěné 

své vojáky na podporu místních vlád. Poslední zemí, kterou si Rusko takto pojistilo byla 

právě Ukrajina.  

 

Někteří komentátoři tvrdí, že Zelenskyj vytáhl akční plán pro vstup do NATO, jelikož se 

údajně obává, že by Ukrajinu mohla předběhnout Gruzie. Ale jak jsme již vysvětlili, tak ani 

jedna ze tří uvedených zemí nesplňuje potřebné podmínky, případně představuje 

nepohodlné riziko pro stávající členské země (zmiňovali jsme to již v říjnu 2017 v produktu 

11054). 

 

Ukrajinští politici by neměli být tak naivní a neměli by věřit všemu, co jim řeknou nebo co 

jim vyjádří západní politici. Ukrajinská vláda i parlament by si měly uvědomit, že Ukrajina 

je pro USA a potažmo NATO jen příhodným geografickým prostorem pro vedení 

všeobecné kampaně proti Rusku. Jenže Ukrajinští politici si to uvědomit nechtějí, neboť 

od počátku lžou, když říkají, že nadále podporují variantu mírového politického a 

diplomatického urovnání konfliktu na základě podmínek stanovených v poslední minské 

dohodě nazvané Minsk II. (viz produkt 11042 „Minskou dohodu neplní jak Rusko, tak 

Západ v čele s USA“). Podmínky minské dohody nejsou plněny, a navíc je to narušováno 

úsilím ukrajinské vlády o vstup do NATO.  

 

Pokud ukrajinští činitelé nepochopí, že nemohou spoléhat na západní země a že 

musí jednat primárně s ruskou vládou, pak je Ukrajina odsouzena k trvalé 

destabilizaci. Jiná cesta není. Zelenskému stále nedochází, že Donbas a Krym 

nejsou „dočasně okupovaná území“, jak je Ukrajinci nazývají, ale trvale zabraná 

území, přičemž Krym už nebude nikdy vrácen. Ukrajinští představitelé musí nejprve 

https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/357-evropa-muze-rozhodnout-o-smeru-vyvoje-bezpecnostni-situace-ve-svete-namisto-toho-se-sama-pripravuje-na-valku-ve-prospech-usa
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/357-evropa-muze-rozhodnout-o-smeru-vyvoje-bezpecnostni-situace-ve-svete-namisto-toho-se-sama-pripravuje-na-valku-ve-prospech-usa
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/298-minske-dohody-neplni-jak-rusko-tak-zapad-v-cele-s-usa
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/298-minske-dohody-neplni-jak-rusko-tak-zapad-v-cele-s-usa
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dospět k poznání, že sehrávají podřadnou roli v soupeření mezi USA a Ruskem a že 

tím nehájí vlastní zájmy ani národní bezpečnost*.  

 

Za této situace není budoucnost Ukrajiny příznivá, přičemž 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. V Evropě a 

obzvlášť během vedení vojenské kampaně proti Ruské federaci nebude možné udržet 

konflikt na území Ukrajiny nebo v okolí ruských hranic. Dnešní vojenská strategie a taktika 

je natolik vyspělá a propracovaná, že pokud se budou Rusové cítit fyzicky ohroženi, tak 

prostřednictvím svých samostatných speciálních celků a strategických sil schopných 

zasáhnout cíle kdekoli ve světě převedou část bojů na území těch států, které se zapojí 

do vojenských aktivit proti nim. 

 

Poznámka: Zelenskyj své příspěvky na sociální síti Twitter doplnil fotografiemi s dřívějších 

setkání (Johnson, Stoltenberg). U příspěvku ohledně rozhovoru s Bidenem ale fotografie 

chybí, jelikož Zelenskyj ještě neměl příležitost, aby se s Bidenem osobně setkal. 

 

 

 

* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu 

„ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“. 
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Ukrajina je nesplněným operačním cílem USA, 
 

což Američanům znesnadňuje splnit  
 

jejich strategický cíl, proto tolik povyku  
 

ze strany Západu, jelikož času moc nezbývá… 
  
 

 

Souhrnné hodnocení a předpověď (11173)                                             20. prosince 2021 
 
 

(Vzhledem k odstavení stránek EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze použít 

aktivní odkazy v textu.) 

 

Většina významnějších událostí v Evropě a v Asii (se zvláštním zaměřením na Blízký 

východ), je spojena se soupeřením mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací. 

Obě zmíněné velmoci mají své strategické cíle*, které se obvykle vztahují k delšímu 

časovému období. Strategický cíl je zpravidla zaměřen na vnější prostředí, proto se u 

jednotlivých států strategické cíle vztahují zejména k jejich zahraniční politice, která 

napomáhá naplňovat politiku domácí.  

 

Strategický cíl je obvykle vymezen tak, aby byl dosažen výhodný stav oproti konkurenčním 

zemím či organizacím. Vymezení strategického cíle napomáhá přeměnit a rozdělit 

celkovou misi (úkol) na specifické aktivity, které jsou rovněž charakterizovány svými cíli, 

jež nazýváme cíli operačními. Pro jeden strategický cíl existuje několik operačních cílů*. 

Operační cíle jsou ukazateli (měřítky) stavu, jak je naplňován strategický cíl a zdali se k 

němu stát či organizace přibližuje.  

 

Jedním z operačních cílů USA bylo změnit politický režim na Ukrajině a rozšířit tak svou 

sféru vlivu* o významný geografický prostor, který Američané považují za vstupní bránu 

do Ruska. Tento operační cíl byl však splněn jen částečně, a pokud to převedeme do 

vojenského hodnocení, kde neexistuje termín „částečně splněný cíl“, ale pouze splněný 

nebo nesplněný cíl, tak operační cíl vztahující se k území Ukrajiny splněn nebyl. Politický 

převrat byl sice dokonán, ale klíčový Krymský poloostrov nebyl získán. Krymský poloostrov 

je významným vstupem do Černého moře, proto zde Rusové mají několik námořních 
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základen včetně velitelství Černomořského loďstva. Kdo ovládá Krym, může lépe 

kontrolovat Černé moře.  

 

Nesplnění operačního cíle ze strany USA spočívá také v tom, že se Rusům podařilo od 

Ukrajiny odloučit oblast Donbasu, čímž narušili celistvost ukrajinského území. Územní 

celistvost je důležitým hlediskem pro přijetí jakékoli země do Severoatlantické aliance. To 

Rusové dobře vědí, a navíc to má i další důvody. Tyto důvody, jakož i rozbor aktuální 

situace ohledně Ukrajiny, která byla záměrně vtažena do zápolení mezi USA a Ruskem, 

jsou rozpracovány v další části produktu. 

 

Problematika Ukrajiny je podrobně analyzována v následujících hlavních 

zpravodajských výstupech:  

 

▪ 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" 

▪ Produkt 13098 „Ukrajinský prezident Zelenskyj chce plán vstupu do NATO, čímž 

prokázal, že vůbec nechápe, v jaké situaci se jeho země ocitla ani jaký vliv má na 

tento akt Rusko“ 

 

V dalším níže uvedeném souvisejícím produktu je vysvětlena nešťastná úloha Evropy, 

potažmo Evropské unie (EU), která se nechává vtahovat do soupeření těchto dvou 

světových mocností, přičemž se podřizuje zahraniční politice USA. Je obrovskou chybou 

(tato chyba se v příštích letech zvýrazní), že EU nedokáže uplatňovat vlastní vyváženou 

a spravedlivou politiku směrem k oběma mocnostem. V níže uvedeném produktu je 

přiblíženo, že Ukrajina byla pro USA důležitým cílem již v roce 1998 (16 let před politickým 

převratem na UKR), což je doloženo textem z Národní bezpečnostní strategie USA pro 

21. století. Američané si už tehdy činili nároky na to, že to budou právě oni, kdo povede 

Rusko, Ukrajinu a další země do nového evropského bezpečnostního pořádku. Dále je 

zde text z Národní bezpečnostní strategie USA z roku 2015, kterým Američané tvrdí, že 

USA musejí mít silné a nepřetržité vedení ve světě, což je podle Američanů nezbytné pro 

mezinárodní řád. Zmíněné texty ukazují mnohé o postojích a praktikách Spojených států, 

a především o jejich úsilí udržovat si nadvládu ve světě, a tím určovat pravidla ostatním 

zemím. Zmíněným produktem je souhrnné hodnocení 11054 „Evropa může rozhodnout o 

https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/199-analyza-vzniku-konfliktu-na-ukrajine
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/258-analyza-zmeny-politickeho-rezimu-na-ukrajine-dil-1-2
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/259-analyza-zmeny-politickeho-rezimu-na-ukrajine-dil-2-2
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/299-zapad-oficialne-podporuje-ukrajinsky-fasismus-a-neonacismus
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/673-ukrajinsky-prezident-zelenskyj-chce-plan-vstupu-do-nato-cimz-prokazal-ze-vubec-nechape-v-jake-situaci-se-jeho-zeme-ocitla-ani-jaky-vliv-ma-na-tento-akt-rusko
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/673-ukrajinsky-prezident-zelenskyj-chce-plan-vstupu-do-nato-cimz-prokazal-ze-vubec-nechape-v-jake-situaci-se-jeho-zeme-ocitla-ani-jaky-vliv-ma-na-tento-akt-rusko
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/673-ukrajinsky-prezident-zelenskyj-chce-plan-vstupu-do-nato-cimz-prokazal-ze-vubec-nechape-v-jake-situaci-se-jeho-zeme-ocitla-ani-jaky-vliv-ma-na-tento-akt-rusko
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/357-evropa-muze-rozhodnout-o-smeru-vyvoje-bezpecnostni-situace-ve-svete-namisto-toho-se-sama-pripravuje-na-valku-ve-prospech-usa
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směru vývoje bezpečnostní situace ve světě, namísto toho se sama připravuje na válku 

ve prospěch USA“ (produkt byl publikován v říjnu 2017). 

 

Celkové soupeření mezi USA a Ruskem je rozebráno v těchto vybraných 

zpravodajských produktech: 

 

▪ Produkt 11001 „Studená válka nikdy neskončila“ 

▪ Produkt 11003 „Konflikty ve světě jako boj mezi USA a Ruskou federací“ 

▪ Produkt 11075 „Strategické a operační cíle USA a Ruské federace v zahraniční 

politice (1/2)“ 

▪ Produkt 11076 „Strategické a operační cíle USA a Ruské federace v zahraniční 

politice (2/2)“ 

▪ Produkt 11147 „Studená válka nikdy neskončila – nyní pokračuje už svou třetí fází 

a blíží se do bodu konfrontace, a to i za podpory a spoluúčasti ČR“ 

 

Problémem ohledně Ukrajiny je rovněž zamlčování či zkreslování faktů. Příkladem jsou 

zpravodajské a publicistické pořady České televize. Tento stav jsme doložili v produktu 

13055 „Prohlubující se nespolehlivost České televize v mediálním zpravodajství: 

Případ 13 – Sýrie versus Ukrajina“. 

 

V následující části souhrnného hodnocení připomeneme strategický cíl USA a stejně tak 

strategický cíl Ruské federace. Připomeneme také, proč je pro Američany ve vztahu 

k Rusku stěžejním rokem rok 2030, který se ale může posunout na rok bližší, a opětovně 

zdůrazníme, co tento rok znamená (bližší hodnocení vývoje k roku 2030 je souhrnně 

hodnoceno v produktu 11153). Dále rozebereme aktuální situaci ohledně Ukrajiny neboli 

co se děje na obou stranách ukrajinsko-ruské hranice a jakou sílu a jaké vojenské prvky 

by museli Rusové u hranic soustředit, aby obsadili celou Ukrajinu, případně její větší část. 

Zmíníme i jaká část by to byla, přičemž plány na obsazení různých území existují na obou 

stranách. Země, a zvláště pak světové velmoci nemohou jenom doufat, že k ničemu 

nedojde, ale musí být připraveny na všechny možné eventuality, k čemuž zpracovávají 

podrobné plány, které pravidelně aktualizují vzhledem k vývoji situace. K tomu objasníme, 

o co obě velmoci v souvislosti s Ukrajinou usilují a k čemu jim má Ukrajina sloužit.  

 

A protože nazýváme věci pravými jmény, tak vysvětlíme, proč bylo připojení Krymu 

k Ruské federaci anexí, ale zároveň doplníme, že se oproti zahraniční politice USA 

https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/357-evropa-muze-rozhodnout-o-smeru-vyvoje-bezpecnostni-situace-ve-svete-namisto-toho-se-sama-pripravuje-na-valku-ve-prospech-usa
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/357-evropa-muze-rozhodnout-o-smeru-vyvoje-bezpecnostni-situace-ve-svete-namisto-toho-se-sama-pripravuje-na-valku-ve-prospech-usa
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/162-studena-valka-nikdy-neskoncila-2
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/177-konflikty-ve-svete-jako-boj-mezi-usa-a-ruskou-federaci
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/426-strategicke-a-operacni-cile-usa-a-ruske-federace-v-zahranicni-politice-1-2
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/426-strategicke-a-operacni-cile-usa-a-ruske-federace-v-zahranicni-politice-1-2
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/427-strategicke-a-operacni-cile-usa-a-ruske-federace-v-zahranicni-politice-2-2
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/427-strategicke-a-operacni-cile-usa-a-ruske-federace-v-zahranicni-politice-2-2
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/658-studena-valka-nikdy-neskoncila-nyni-pokracuje-uz-svou-treti-fazi-a-blizi-se-do-konfrontacniho-bodu-a-to-i-za-podpory-a-spoluucasti-cr
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/658-studena-valka-nikdy-neskoncila-nyni-pokracuje-uz-svou-treti-fazi-a-blizi-se-do-konfrontacniho-bodu-a-to-i-za-podpory-a-spoluucasti-cr
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/483-prohlubujici-se-nespolehlivost-ceske-televize-v-medialnim-zpravodajstvi-pripad-13-syrie-versus-ukrajina
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/483-prohlubujici-se-nespolehlivost-ceske-televize-v-medialnim-zpravodajstvi-pripad-13-syrie-versus-ukrajina
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/672-uskocny-a-falesny-premier-babis-jeho-nemohouci-druzstvo-ministru-zmatena-i-zradna-politicka-opozice-a-pokrytecky-i-prospecharsky-prezident-zeman
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vztažené na posledních 25 let jednalo jen o velmi malý prohřešek, který byl navíc 

nutný k zabránění vážného ozbrojeného konfliktu* – přesněji bychom měli spíše říci, 

že zabráním Krymského poloostrova bylo zabráněno nebezpečnému konfliktu, který 

však nebyl zcela zažehnán, nýbrž pouze oddálen. 
 

 

 

Rusko je světová velmoc v jaderné, kosmické, vojenské, surovinové a také 

zahraničněpolitické oblasti a zároveň se chce prosazovat i v technologické oblasti, což je 

z velké části důsledek ekonomických sankcí uvalených Západem vůči Rusku. Rusové se 

ve všech nosných oblastech posouvají trvale kupředu, a to v rázném tempu. Američané si 

vyhodnotili, že za tohoto vývoje je Rusové po roce 2030 překonají ve více oblastech, což 

bude pro USA znamenat citelné oslabení jejich postavení ve světě. S tímto se Američané 

nedokážou smířit. Avšak hlavní problém vězí v tom, že po roce 2030 bude pro Spojené 

státy velmi obtížné ne-li nemožné cokoli proti Rusku podniknout, aby tento stav změnily.  

 

Američané proto v rámci svého strategického cíle usilují o změnu ruského režimu na 

takový režim, jenž se podřídí americké dominanci ve světě. Této změny v Rusku chtějí 

dosáhnout do roku 2030, a to je právě jádro jejich strategického cíle. Američané musejí 

spěchat, kdežto Rusům postačí držet si své postavení včetně své sféry vlivu ve světě (týká 

se to středoasijských států Tádžikistán, Kyrgyzstán, Turkmenistán, Kazachstán a 

Uzbekistán, dále Běloruska, Arménie, Sýrie, Íránu, Venezuely, Podněstří, Jižní Osetie, 

Abcházie, Donbasu a několika dalších zemí nebo oblastí). K udržování postavení Ruska 

patří také spolupráce v různých oblastech s mnoha zeměmi ve světě jako například 

spolupráce s Čínou, Indií, Pákistánem, Vietnamem, Myanmarem, Kubou, Brazílií, 

Egyptem, Jihoafrickou republikou, Alžírskem, Srbskem a dalšími zeměmi (mohli bychom 

zmínit také Maďarsko jako členský stát EU a NATO, případně Turecko, které nakupuje 

ruskou vojenskou techniku, ale s kterým má Rusko určité neshody ohledně Sýrie).  

 

Strategickým cílem Ruské federace je udržet své nerostné bohatství v národním vlastnictví 

a současně udržet svou stávající sféru vlivu ve světě. K tomu patří i snaha proniknout v co 

největším měřítku na zahraniční trhy (skrytá síla Ruska je v zahraničním obchodu, proto 

tolik úsilí k nastolení ekonomické izolace Ruska). Rusku stačí udržovat svou současnou 

situaci a snažit se obchodovat s co nejvíce zeměmi, kdežto USA musejí stále něco 
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získávat, aby v příštích letech ve svém postavení vůči Rusku netratily. Především ale 

musejí změnit ruský režim, aby zastavily setrvalý pokles své dominance ve světě.  

 

Někteří by možná položili otázku, proč do strategického cíle USA nepatří rovněž Čína. 

Tato věc je stručně vysvětlena v produktu 11075, ale můžeme zde zopakovat a rozšířit, že 

změnit politický režim v Číně je mnohem složitější než v Rusku, proto se Američané 

soustřeďují nejdříve na Rusko. Čína je od roku 1949 vedena Komunistickou stranou Číny 

a prakticky tam neexistuje politická opozice. Jakékoli politické protesty nebo jejich náznaky 

jsou ihned potlačeny. To jsme mohli pozorovat v případě demonstrací v Hongkongu, kvůli 

kterým byly k snadnějšímu potírání protestních akcí a udílení exemplárních soudních 

rozsudků v rychlém legislativním procesu uzpůsobeny zákony (byl přijat tzv. bezpečnostní 

zákon pro Hongkong, který definuje trestné činy jako teroristické akce, podvratnou činnost, 

separatistické aktivity a spolupráci se zahraničními subjekty nebo napomáhání 

zahraničnímu vměšování – zákon taktéž stanovuje tresty pro tyto činy).  

 

Spojené státy sice dál povedou obchodní tažení proti Číně a budou se také snažit bránit 

v expanzivní politice Číny v Jihočínském moři, ale vzhledem k situaci uvnitř Číny nebudou 

moci podpořit žádnou politickou opozici, která tam ani otevřeně neexistuje. Na rozdíl od 

Číny je v Rusku možné politickou opozici různými způsoby podporovat, a tím lépe 

propagovat ty politické změny v Rusku, které se hodí USA. Pokud Američané uspějí ve 

změně politického režimu v Rusku, pak mohou přistoupit (i skrze Rusko) k účinnějšímu 

působení proti Číně.  

 

Aktivity Západu v čele se Spojenými státy jsou nyní upřeny k březnu 2024 a k podzimu 

2026. V prvním uvedeném roce se v Rusku uskuteční prezidentské volby. V následně 

uvedeném roce se budou konat volby do Státní dumy Federálního shromáždění Ruské 

federace. Američané se budou snažit v těchto volbách podporovat politickou opozici a co 

nejvíce zdiskreditovat současný politický režim. V této souvislosti připomínáme, že bývalý 

ruský dvojitý agent* Sergej Skripal byl v jihoanglickém městě Salisbury „otráven“ pouhé 

dva týdny před ruskými prezidentskými volbami (volby se konaly 18. března 2018). 

Souvislost s volbami v Rusku byla patrná i na časovém harmonogramu následného 

vyhoštění 23 ruských diplomatů z Velké Británie. Britové své rozhodnutí o vyhoštění 

oznámili 14. března, tedy čtyři dny před ruskými volbami a jen deset dnů po incidentu, jako 

by jim už bylo všechno jasné. Ruští diplomaté měli Británii opustit do jednoho týdne čili 

nejpozději tři dny po ruských volbách. Ruské volby tak byly časově překryty tímto aktem. 

https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/426-strategicke-a-operacni-cile-usa-a-ruske-federace-v-zahranicni-politice-1-2
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Obecně se jednalo o vytváření negativního mediálního obrazu o politickém režimu Ruska. 

(Blíže jsou tyto souvislosti popsány v produktu 12036 „Jaký motiv měli Rusové, aby 

eliminovali bývalého člena GRU Sergeje Skripala? Ve hře zůstávají Britové či třetí strana“.) 

 

Avšak Američané nebudou čekat na volby 

v letech 2024 a 2026, ale budou se snažit 

využívat jakékoli příležitosti, aby očerňovali 

ruský režim a prezentovali Rusko jako 

agresora a hrozbu* pro evropské a jiné 

země. To se budou snažit sladit s 

naplňováním svých operačních cílů. 

Nejvýznamnějším operačním cílem za 

stávající situace je Ukrajina, kde Američané 

stále čekají na jeho úplné splnění, respektive 

čekají až získají poslední zbytky Ukrajiny do 

nynější americké sféry vlivu. Pro USA je výhodné vyvolat další boje na východě Ukrajiny 

a ukazovat na vinu Ruska. Za tímto účelem Američané už nějakou dobu povzbuzují 

ukrajinské ozbrojené síly, aby posílily svou přítomnost na předním okraji vlastních sil a 

pokusily se získat alespoň část území, které je pod kontrolou ruských separatistů 

podporovaných Ruskem. 

 

Rusové budou nadále podporovat proruské separatisty či vlastní vojáky a bezpečnostní 

kontraktory působící ve prospěch Ruska na Donbasu. Odloučený Donbas Rusům 

vyhovuje, protože Ukrajina má problém s územní celistvostí, a tím pádem má i problém se 

vstupem do NATO (Krym jako „odříznutý“ poloostrov by nemusel být považován za územní 

problém, a právě proto přistoupili Rusové k operaci na Donbasu). Odloučení Donbasu od 

Ukrajiny má i jiné důvody. Důvodem bylo také to, že většinu obyvatel Donbasu tvoří etničtí 

Rusové, což ale mělo rovněž ulehčit operaci. Dalším důvodem bylo, že Donbas je oblastí 

s významným těžebním průmyslem. A obecným důvodem bylo, že jakékoli narušení 

územní celistvosti je trvalým destabilizačním prvkem Ukrajiny. Pro ukrajinskou vládu je to 

vážný problém, který bez zapojení Rusů nedokáže nikdy vyřešit, jenže na druhou stranu 

se s tím nedokáže ani smířit.  

 

Rusům tato situace zcela vyhovuje. Ukrajina je vlastně „invalidní“ země, kterou Západ pro 

její invaliditu nechce. Popravdě řečeno Západ Ukrajinu jako státní útvar nikdy nechtěl, 

https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/395-jaky-motiv-meli-rusove-aby-eliminovali-byvaleho-clena-gru-sergeje-skripala-ve-hre-zustavaji-britove-ci-treti-strana
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/395-jaky-motiv-meli-rusove-aby-eliminovali-byvaleho-clena-gru-sergeje-skripala-ve-hre-zustavaji-britove-ci-treti-strana
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chtěl jen ten klíčový geografický prostor sousedící s Ruskem. Potíž je, že ukrajinská vláda 

tuto situaci vůbec nechápe a myslí si, že je stále na cestě pro vstup do NATO (podrobněji 

o bláhovosti ukrajinské vlády viz produkt 13098).   

 

Pro vpád na Ukrajinu jako možnou eventualitu existují vojenské plány. Z hlediska vojenské 

strategie je to naprosto přirozená věc, a zvláště pak u mocnosti, jakou je Ruská federace. 

Spojené státy mají zase plány útoku na ruskou exklávu s oficiálním názvem 

Kaliningradská oblast a stejně tak mají připravené plány útoků i na jiné ruské oblasti. Plány 

útoků se získáním kontroly nad klíčovými prostory*, nebo dokonce nad životně důležitými 

prostory* musí existovat trvale a musí být pravidelně aktualizovány.  

 

Ohledně ruského plánu na provedení úderu proti Ukrajině by bylo prvním důležitým cílem 

dosáhnout řeky Dněpr, která ukrajinské území rozděluje od severu na jih. Zajímavostí je, 

že na této řece leží i hlavní město Kyjev. Řeka Dněpr měla svůj vojenský význam již 

v dobách minulých. Například v období druhé světové války měla tato vodní překážka 

posloužit Němcům k vybudování tzv. východního valu s cílem zastavit postup Rudé 

armády.  

 

Postup k řece Dněpr by byl rozdělen na čtyři směry s převážným využitím dálničních tahů. 

Tři směry by byly orientovány na západ, a to přes Donbas podél pobřeží Azovského moře 

s postupem směrem k pozemnímu přístupu na Krymský poloostrov a dále k městu Oděsa, 

které se nachází za ústím řeky Dněpr do Černého moře (Oděsa by mohla být konečným 

cílem v postupu na tomto směru před větší pauzou a přípravou na další postup), dále přes 

klíčové město Charkov jehož získáním se otevírá přístup k síti pozemních komunikací, a 

pak je to směr, který v severní části Ukrajiny vede paralelně s Běloruskými hranicemi a 

který směřuje ke Kyjevu. Čtvrtý směr by byl orientován na jih, přičemž by využíval část 

území Běloruska a kopíroval by tok řeky Dněpr rovněž směrem ke Kyjevu.  

 

Výše popsaná situace by se týkala velké vojenské operace v případě propuknutí vážného 

ozbrojeného konfliktu. V současné situaci, kdy je všechno prozatím jenom plánem, 

zůstává pro Rusko přesto jeden směr otevřený. Tím směrem je postup podél Azovského 

moře, protože Rusům by hodně pomohlo, kdyby získali pozemní přístup na Krymský 

poloostrov. Avšak Rusové nebudou těmi prvními, kteří by prostřednictvím podporovaných 

a doplňovaných bojovníků na Donbasu zahájili útok. Rusové vyčkávají na útok 

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

https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/673-ukrajinsky-prezident-zelenskyj-chce-plan-vstupu-do-nato-cimz-prokazal-ze-vubec-nechape-v-jake-situaci-se-jeho-zeme-ocitla-ani-jaky-vliv-ma-na-tento-akt-rusko
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reparát v dosažení operačního cíle ve formě území Ukrajiny. Rusové hodlají ukrajinský 

útok využít k tomu, aby po vyčerpání a zastavení ukrajinských jednotek přešli do protiútoku 

s cílem postoupit dál na západ a získat část nového území. 

 

Poznámka z června 2022: Část předpovědi, že Rusové svou vojenskou akci zahájí až po 

útoku ukrajinských sil, byla mylná, neboť nedostatečně zohledňovala poslední vývoj 

v jednání mezi USA a Ruskem. Odmítli jsme také rozsáhlejší invazi, protože tomu 

neodpovídal poměr sil. To jsme v tomto produktu odborně vysvětlili, ale text jsme kvůli 

obhajobě analytické činnosti převedli do základního dokumentu trestního oznámení (viz 

stránky 110–113 TrO). Nedostatečný poměr sil na ruské straně se potvrdil tím, když 

Rusové byli nakonec nuceni stáhnout své síly z prostorů kolem Kyjeva, kde jejich působení 

bylo vyhodnoceno jako ztrátové (viz též uvedené stránky TrO). 

 

Rusové oblast Donbasu z výše popsaných důvodů nepustí. Ukrajinská vláda a všichni 

ukrajinští občané by si měli uvědomit, že se stali pouhým prostředkem v soupeření mezi 

USA a Ruskou federací. Američany nezajímají jakési demokratizační procesy na Ukrajině 

– to je jen falešně proklamovaný cíl americké spolupráce s Ukrajinou. Američany zajímá 

území Ukrajiny, a to jako celek. Pokud by USA mohly kontrolovat Ukrajinu jako celek, 

získaly by tím značnou výhodu pro další působení proti Rusku. Proto Američané tlačí 

Ukrajince ke střetu se separatisty na Donbase. A proto Američané také tolik křičí, když 

vidí, že Rusko na přípravy ukrajinských vojáků aktivně reaguje. Američané vědí, že 

Ukrajinci nemohou být úspěšní proti někomu, kdo má podporu ruských ozbrojených sil, 

respektive proti někomu, kdo na cizím území vytváří zvláštní uskupení řízené Ruskem. 

Rusko začíná uplatňovat nástroje, které dosud po celém světě používaly jen Spojené státy 

a v některých případech i Velká Británie. Spojené státy tak nemohou Rusko ignorovat a 

musejí přirozeně očekávat nepříznivé reakce. Američanům je jasné, že mezi ozbrojenci 

na Donbasu a ruskými silami je prováděna „skrytá“ součinnost včetně doplňování sil, 

výzbroje, munice a dalšího materiálu. 

 

Ukrajinská vláda se nachází v patové situaci, které její představitelé nerozumějí, jelikož 

mylně už několik let předpokládají, že jim Západ pomůže. Ukrajinci by ale měli pochopit, 

že Západ v čele s USA jim nikdy nechtěl pomoci, nýbrž jen chtěl využít výhodný 

geografický prostor v působení proti ruskému režimu. Toho se bude snažit využít i Rusko, 

které bude Ukrajincům stále více naznačovat, že Západ pro ně není žádným spojencem a 

že by proto měli obnovit svou spolupráci s Ruskem. 
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Na závěr několik slov ohledně připojení Krymu k Ruské federaci. Lidé, kteří tvrdí, že 

připojení Krymu k Rusku nebylo anexí, používají dva argumenty. Prvním argumentem je 

to, že se na Krymu konalo referendum, v němž místní občané sami rozhodli, kam chtějí 

patřit. Druhým argumentem pak je tvrzení, že Krym byl vždycky ruský. Problém je však 

v tom, že ani jeden argument nevychází ze základních faktů, ale spíše z náklonosti 

k Ruské federaci na úkor nestranného hledání pravdy. 

 

První argument v podobě referenda by mohl být správný jen tehdy, pokud by onomu 

referendu nepředcházela jistá aktivita. Tou aktivitou bylo zasazení ruských speciálních a 

výsadkových sil na Krym s cílem obsadit všechny důležité objekty na poloostrově. K těmto 

objektům patřily místní úřady, ukrajinské vojenské základny, policejní stanice, sídla médií 

apod. Ukrajinští vojáci nechtěli s ruskými silami bojovat, a tak pouze zablokovali všechny 

vstupy na základny a uzavřeli se v budovách. Tam, kde byly zataraseny vjezdy na 

základny a kde ukrajinští velitelé odmítali vjezdy uvolnit, si ruští vojáci pomohli proražením 

obvodové zdi za použití obrněné techniky. Obsazování důležitých objektů cizími 

jednotkami je charakteristickým znakem anexe, a je úplně jedno, zda ruským vojákům 

pomáhaly skupiny místních lidí, nebo zda po této obsazovací operaci bylo uspořádáno 

referendum.  

 

Druhý argument spojený s tvrzením, že Krym byl vždycky ruský, pokulhává v tom, že 

Rusové po rozpadu Sovětského svazu uzavřeli s Ukrajinou dohodu o přítomnosti svých 

námořních sil na Krymu, čímž jasně uznali, že Krym je ukrajinské území. Aktualizovaná 

bilaterální dohoda o působení ruských námořních sil na Krymském poloostrově měla platit 

až do roku 2042 a umožňovala Rusům, aby měli na Krymu až 25 000 vojáků a osob 

z podpůrného personálu.  

 

Před politickým převratem na Ukrajině, který se odehrál v roce 2014, byl Krym ukrajinským 

územím a Rusové na to nic nenamítali, naopak to brali jako fakt. Není možné zničehonic 

argumentovat tím, že když Rusové v minulosti Krym vlastnili, tak si ho kdykoli mohli vzít 

zpět. Nelze najednou namítat, že když byl Krym dříve ruský, tak bude ruský i v pozdější 

době. Tímto přístupem by ve světě nastal ohromný chaos, pokud by se státy začaly silou 

domáhat oblastí, které dříve vlastnily, ale které v průběhu historického vývoje ztratily v boji, 

nebo je odprodaly, případně je tehdejší panovník někomu daroval. Na jednu geografickou 

oblast by si mohlo činit nárok hned několik zemí, které se ve vlastnictví dotčené oblasti 

postupně vystřídaly.   
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V roce 1954 daroval Nikita Chruščov Krymský poloostrov Ukrajinské sovětské socialistické 

republice, což bylo při příležitosti oslav 300. výročí připojení Ukrajiny k Rusku. V té době 

ale toto území patřilo stále pod území Svazu sovětských socialistických republik (SSSR) 

– zkráceně Sovětský svaz. Tehdy nikdo nepředpokládal, že by se mohl Sovětský svaz 

rozpadnout. Když rozpad nastal, tak vzešlá Ruská federace si nárok na Krym nečinila a 

s Ukrajinou si vyjednala dohodu o působení svých námořních sil na Krymu. 

 

Připojení Krymu k Ruské federaci nelze tedy nazvat jinak než anexí. Na druhou stranu 

Rusové svou rychlou a rozhodnou akcí zabránili ozbrojenému konfliktu, který mohl 

ohledně Krymu vzniknout už na jaře 2014 (Rusové anexi zahájili 22. února 2014, tedy jen 

den poté, kdy opozice převzala kontrolu nad ukrajinskou metropolí). Pokud by Rusové 

nepřistoupili k akci a jen by vyčkávali na vývoj situace, byly by do prostoru Krymu poslány 

další ukrajinské jednotky, aby od Rusů převzaly jejich prostory a vojenská zařízení 

(Ukrajince by k tomuto kroku pochopitelně pobízely západní státy, které by navíc radily, 

aby vůči Rusům uplatňovali důrazný postoj). Pokud by nastal tento vývoj, situace by se 

vlivem nahromadění vojenských sil a vzájemnou animozitou vyhrotila, což by mělo za 

následek ozbrojenou konfrontaci, do které by se mohla zapojit i vojenská plavidla.  

 

Pokud by Rusové Krym opustili, pouze by ozbrojenou konfrontaci přesunuli do 

Černého moře. Přístavy na Krymu by začaly využívat námořní síly USA a jiných států 

NATO a záměrně by se snažily blokovat činnost ruských plavidel v této oblasti. Tím 

by Rusům znesnadňovaly námořní zásobování Sýrie přes Bospor a Dardanely. 

Riziko ozbrojeného střetnutí by bylo vysoké.  

 

Dalším faktem je to, že anexe Krymu byla ve srovnání s aktivitami USA za 

posledních 25 let jen malým prohřeškem a potřebným krokem k udržení stability a 

rovnováhy sil v dané oblasti. Při anexi Krymu nebyl navíc nikdo zabit. Naproti tomu 

aktivity USA nesměřují k žádné stabilitě a vždycky vedou k velkým ztrátám na 

lidských životech (jako příklad uvádíme bombardování srbského území v roce 1999 

v trvání 79 dnů, při kterém zahynulo nejméně 500 civilistů – některé zdroje uvádějí ztráty 

na životech až 3 000 osob, dalším příkladem e je to tragická invaze do Iráku v roce 2003, 

která si během své 40denní postupové fáze vyžádala 4 až 7 tisíc zabitých civilistů, a mohli 

bychom pokračovat dál operacemi v Afghánistánu, Libyi atd.). 
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* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu 

„ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“. 
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Příloha 10 pokračuje čtyřmi nejnovějšími zpravodajskými příspěvky zveřejněnými  

na sociální síti Facebook po zablokování a odstranění stránek Exanpro.cz  
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PŘÍSPĚVEK ZVEŘEJNĚNÝ DNE 17. BŘEZNA 2022 
 

NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK – EXANPRO 
 

 

Proč byla Česká republika tak náhle vyzvána k urychlenému oficiálnímu vstupu 

do Severoatlantické aliance? Nápovědou je to, že jen 12 dní poté, co se ČR stala 

oficiálním členem NATO, bylo zahájeno bombardování bývalé Jugoslávie, 

k čemuž byl využíván i vzdušný prostor ČR. Tímto jsme se stali spolupachateli 

násilného aktu s porušením mezinárodního práva. Tehdejší členové vlády v čele 

s Milošem Zemanem by mohli vyprávět, co a jak se tenkrát vlastně odehrálo. 
 

Ano, Rusko se stalo agresorem. Avšak nesmíme zapomínat, že novodobý 

trend invazí a bombardování s porušováním mezinárodního práva nastolili 

Američané, kteří s podporou svých „loajálních spojenců“ při 

bezprecedentním dvou a půl měsíčním bombardování bývalé Jugoslávie 

včetně hlavního města Bělehradu zabili a zranili tisíce civilistů (rok 1999). 

Mnohem větší civilní ztráty Američané způsobili při neoprávněné invazi do 

Iráku (zahájení v březnu 2003). Rusko invazí na Ukrajinu kleslo na úroveň 

USA. 
 

Zločiny Západu jsou zmíněny např. v šestidílných Dějinách světa vydaných 

v letech 2009–2010 prestižním německým nakladatelstvím WBG. 

V posledním dílu je zmínka o masových zločinech proti civilnímu 

obyvatelstvu při západních náletech v Srbsku (1999), Iráku (voj. mise 

v období 2003–2011) a Afghánistánu (voj. mise od 2001 do 2021). O tom 

jsme psali již v lednu 2018 v produktu nazvaném „Česká republika na cestě 

mezi pravdou a lží“.  
 

Proč jsme dopustili zrod tohoto zničujícího trendu? A proč nejsme schopni 

trestat a sankcionovat všechny agresory? Inu, protože nejsme nestranní a 

ani nevinní. Se zrodem tohoto trendu jsme se přidali na stranu jednoho 

z agresorů a přestali myslet na národní a evropskou bezpečnost.    
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Jaký byl cíl vstupu do NATO, respektive proč nás tam Američané chtěli? Chtěli 

nám poskytnout bezpečnostní záruky s tím, že jsme se měli podílet na kolektivní 

obraně Aliance, nebo si chtěli rozšířit svůj prostor vojenského vlivu a získat další 

stát (státy), který bude podporovat zahraniční politiku USA a bude se podílet na 

vojenských misích, které americká administrativa stanoví? 
 

Vzhledem k tomu, že Severoatlantická smlouva neposkytuje žádné bezpečnostní 

záruky a že kolektivní obranu nelze podle alianční smlouvy na žádné členské zemi 

vynucovat, tak zbývá jen jedna odpověď. 

 

Zahraniční aktivity ozbrojených sil západních zemí vždycky představují vážný 

problém se zpětnou vazbou. Vzpomeňme koloniální dějiny, novodobé snahy o 

změnu státních režimů, snahy o získání vlivu v islámských zemích kvůli nerostným 

surovinám nebo kvůli postavení vůči konkurenčním mocnostem apod. Západní 

mocnosti mají své vojenské základny v mnoha islámských zemích, kde však 

nejsou vítány všemi obyvateli. Oponenti pak volají po spravedlivém boji proti 

okupantům, což je na jejich rodné půdě možné chápat jako součást džihádu. 

Významným příkladem je neoprávněná a neodůvodněná agrese proti Iráku v 

roce 2003. O této agresi a působení cizích vojsk v Iráku jsou vytvářeny filmy s 

americkými hrdiny. Jedním z filmů této řady byl „Americký sniper“. Film 

vypovídal o těžké práci amerických vojáků v zahraniční misi. Avšak pokud 

budeme nazývat věci pravými jmény, tak Američané tam od počátku působili de 

facto v rolích okupantů, čímž není správné, aby je svět považoval za hrdiny. V 

tomto smyslu se můžeme ptát, kdo tedy v Iráku vedl spravedlivý boj? Američané, 

nebo příslušníci iráckého odboje?  

 

Invazí do Iráku nastala destabilizace Blízkého východu a zrození nových 

islamistických skupin včetně tzv. „Islámského státu“. To všechno má přirozeně 

vliv i na bezpečnostní situaci v Evropě. Tyto a další věci jsme popisovali a 

hodnotili v produktu s názvem „Jak Západ napomáhá islámským radikálům“ 

(únor 2017). 
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PŘÍSPĚVEK ZVEŘEJNĚNÝ DNE 22. BŘEZNA 2022 
 

NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK – EXANPRO 
 
 

 

 

Rusko zahájilo agresi proti Ukrajině 24. února 2022. Avšak USA už od října 2021 

tvrdily, že Rusko na Ukrajinu zaútočí. Přes čtyři měsíce Američané tvrdili, že 

Rusové zaútočí a že půjdou až na Kyjev. Přes čtyři měsíce Američané stupňovali 

svou rétoriku o ruské hrozbě a s nimi tuto hrozbu hlásal i ukrajinský prezident 

Volodymyr Zelenskyj. A právě v postoji americké vlády i v postoji ukrajinského 

prezidenta se skrývá něco tak neuvěřitelného, něco tak lidsky děsivého, na co se 

musíme ptát a na co se bude jednou ptát stále více lidí včetně obyčejných 

Ukrajinců. 
 

Ruská strana 15. prosince 2021 předala americkým zástupcům a politickému 

vedení NATO dokument s návrhy na bezpečnostní garance mezi Ruskem a 

Západem. Rusové na své návrhy obdrželi písemnou odpověď až 26. ledna 2022 

s tím, že americká strana si nepřála, aby byly její odpovědi zveřejněny. Proč? 

Američané nechtěli veřejně ukázat, že odmítají cokoli o bezpečnostních zárukách 

a že vlastně Ukrajinu obětovávají, přičemž dál vedli a zesilovali rétoriku o hrozbě 

ruské invaze, čímž jako by Rusům říkali, že jim nezbývá nic jiného než to řešit silou. 
 

Dokument s bezpečnostními návrhy Ruska obsahoval několik bodů, avšak pro 

ruskou vládu byl klíčovým bodem požadavek na nerozšiřování NATO o další 

členské země směrem na východ, což se nyní primárně týkalo Ukrajiny. Rusové 

k tomu uvedli, že rozšiřování NATO je pro Rusko otázkou života a smrti. Přesto 

američtí činitelé i představitelé NATO odpověděli na tento požadavek záporně, 

i když věděli, že Ukrajina bude jen stěží za stávajícího stavu přijata za člena 

Aliance.  

A právě tady je lidsky děsivé to, že se americká vláda, představitelé NATO a ani 

prezident Zelenskyj nesnažili celou situaci řešit tak, aby byl zachován mír. Vždyť 

přece navrhovaná neutralita by byla pro budoucí vývoj Ukrajiny pozitivním 

mírotvorným počinem, tak proč to Zelenskyj i západní politici rezolutně odmítali? 

Vždyť by na tom nikdo netratil, naopak to za dané situace bylo pro Ukrajinu a pro 

ukrajinský lid to nejlepší řešení, jaké se nabízelo. (Pokračování v příspěvku mimo 

infografický text.) 

 

 

 

 

 

 

Ano, Rusko se stalo agresorem. Avšak nesmíme zapomínat, že novodobý trend 

invazí a bombardování s porušováním mezinárodního práva nastolili Američané, 
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Pokračování textu z infografiky: … Někdo by mohl namítnout, že by Rusové stejně 

zaútočili. Jistě, vyloučit by se to nedalo, ale to nejděsivější na celé situaci je právě to, 

že se to Američané, a především prezident Zelenskyj vůbec nepokusili zastavit. Vůbec 

nechtěli zvažovat možnost, že by Ukrajina mohla mít status neutrální země. Zelenskyj 

horlivě opakoval, že jedinou cestou pro Ukrajinu je vstup do NATO. A začátkem 

února 2022 ukrajinští představitelé navíc vzkázali, že nechtějí plnit minské dohody 

(Minsk II) vztahující se k separatistickým republikám a k zastavení bojů na Donbasu. 

 

Rusko už v prosinci 2021 uvedlo, že Ukrajina může mít buď politické řešení, anebo 

vojenské řešení – žádné jiné řešení a nic mezi tím. Po odmítnutí ruských požadavků na 

bezpečnostní záruky se ruský prezident Vladimir Putin 1. února 2022 vyjádřil v tom 

smyslu, že USA ignorují nejdůležitější ruské obavy a že z tohoto důvodu není připraven 

hovořit o tom, co přijde. Stále jsme však hodnotili, že Rusové riziko vojenské agrese 

nepodstoupí, což byl mylný závěr, který nedostatečně zohledňoval vývoj v jednání mezi 

USA a Ruskem. Taktéž jsme nedostatečně zohlednili priority ruské vlády, které 

považuje za životně důležité a kvůli kterým je ochotna jít do vojenského střetu. Přitom 

jsme už v dubnu 2021 psali, že Rusové necouvnou, protože už nemají kam, jelikož se to 

všechno odehrává na jejich hranicích, a že když budou muset, tak půjdou i do střetu 

(viz příspěvek na FB ze dne 13. dubna 2021 a též ze dne 9. března 2022). A již v květnu 

2016 jsme psali, že Ukrajina jako životně důležitý prostor pro Rusko by mohla 

představovat bod zlomu v soupeření s USA. A to se právě nyní děje.  

 

Dokument s bezpečnostními návrhy Ruska považovali někteří politici za nepřijatelný, 

což zdůvodňovali tím, že Rusko si nemůže tímto způsobem na ostatních vynucovat 

postoj, který se zamlouvá Rusům. Ale byly tyto návrhy opravdu jen jakýmsi 

vynucováním konkrétního postoje Západu, který měl být výhodný jen pro Rusy, anebo 

se jednalo o návrhy, které mohly zaručit bezpečné prostředí v Evropě, čímž by vlastně 

byly výhodné pro všechny evropské země? Proč tyto bezpečnostní návrhy Američanům 

tolik vadili? A proč tyto návrhy po vzoru americké administrativy odmítaly i evropské 

země? Cožpak neměly zájem na zachování míru na Ukrajině a na zachování celkového 

mezinárodního míru ve světě? 

 

Tři týdny po zahájení ruské invaze Zelenskyj náhle říká, že je smířen s tím, že Ukrajina 

nebude do NATO nikdy přijata, a dokonce připouští jednání o neutralitě Ukrajiny. Jak 

to, že tohle nevěděl dříve? Vždyť Zelenskyj tím vlastně přiznal, že se jako vůdce 

ukrajinského národa dopustil obrovského selhání. Z hlediska vedení země přece není 
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cílem jít za každou cenu do vojenského střetnutí, ale naopak ochránit svou zemi a 

obyvatele před vznikem války. Samozřejmě za předpokladu, že by Ukrajina zůstala 

svrchovanou zemí. A suverenita Ukrajiny měla být při poskytnutí bezpečnostních záruk 

zachována. Zelenskyj a američtí představitelé ale nechtěli o bezpečnostních zárukách 

mluvit. A lidé se musí ptát proč? Cožpak chtěli Ukrajinu zatáhnout do války? Chtěli to 

snad udělat jenom proto, aby mohli ukazovat na Rusko jako na říši zla? Anebo je v tom 

mnohem víc? 

 

Ano, Rusko je agresorem, ale agresorem jsou také Spojené státy (bombardování 

Srbska, invaze do Iráku atd.), kterým to všechno prochází a které tento trend invazí a 

bombardování nastolily. Proč se ale prezident Zelenskyj tak podezřele spojil s 

Američany a nesnažil se válce na území své země zabránit? Cožpak nepochopil, že USA 

berou Ukrajinu jen jako políčko na šachovnici v soupeření s Ruskem? Už v dubnu 2021 

jsme do dvou dílčích závěrů shrnuli, že Ukrajina je v soupeření mezi USA a Ruskem 

odsouzena k podřadné roli obyčejného beranidla a k trvalé destabilizaci, a že členství v 

NATO je jen povzbuzující přelud, který se rozplyne. Proč nebyl Zelenskyj schopen si 

tohle všechno uvědomit? 

 

To už se dostáváme k egocentrické povaze Zelenského a k tomu, jak je ovlivňován 

ukrajinským nacionalismem, na který se politická i vojenská garnitura současné 

Ukrajiny odkazuje jako na něco hrdinného ve své historii a vůbec jí nevadí, že to bylo 

spojeno s masovými vraždami především Poláků a Židů a taktéž s paktováním se s 

nacisty. Je pak poněkud trapné, když o Zelenském někdo tvrdí, že jeho takto spojovat 

nemůžeme, protože on má židovské kořeny [1]. Avšak to je naprosto ubohá námitka, 

která by znamenala, že mezi Židy/židy jsou jen samí dobří lidé, a že tudíž v žádné věznici 

na světě není ani jeden Žid/žid, který by tam byl umístěn na základě spravedlivého 

procesu. A u Zelenského je jako potomka Židů hanbou to, že se jako ukrajinský 

prezident a vrchní velitel ozbrojených sil dosud nedokázal vypořádat s těmi 

ukrajinskými jednotkami, které nezakrývají své neonacistické sklony. Přednostně se 

jedná o nechvalně proslulý útvar „Azov“, o němž by mohlo negativně vyprávět mnoho 

západních novinářů, a hlavně Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva. 

 

A na závěr ještě jednou ke členství Ukrajiny v NATO. Tímto směrem zaznívaly výroky 

různých politiků a novinářů, a to ve smyslu, že každý stát si může vstoupit kam chce. 

A také ukrajinská vláda prohlašovala, že Ukrajina se sama rozhodne, do jaké organizace 

vstoupí, a že jí nikdo jiný nebude diktovat, jakých organizací nesmí být členem. 
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Ale opravdu se může Ukrajina rozhodnout sama? Samozřejmě že ne! Tyto výroky jsou 

jen obyčejným klišé a v praxi neplatí. O všem rozhodují určité mocnosti, a nikoli 

jednotlivé a podřízené státy. A pro naivní politiky, novináře i voliče přidáváme 

SARKASTICKOU VSUVKU: 

 

Tak Zelenskyj chce se svou zemí vstoupit do NATO, přičemž prohlašuje, že jim v tom 

nikdo nebude bránit. Tak fajn. Tak když to tolik chtějí, tak ať na nic nečekají a urychleně 

tam vstoupí. No tak, vstupte vážení! Šup, šup! Už jste tam? Cože? Vy tam ještě nejste? 

Jak je to možné? Jo on vás tam nikdo nechce? Ale vždyť jste říkali, že to záleží jenom na 

vás. A dokonce i všichni ostatní říkali, že to záleží jenom na vás. Tak v čem je problém? 

No tak se neupejpejte a prostě tam vlezte! Cože? Že to nejde? Tak pak je tady něco 

špatně. To vás museli všichni oklamat, a vy jste navíc oklamali sami sebe. 

 

 

 

[1] Abychom byli přesní, tak ohledně trapné obhajoby prezidenta Zelenského 

zdůrazňující jeho židovské kořeny jsme pro zvýraznění toho, že to nemá v této situaci 

žádný význam, uvedli následující větu: „Mimochodem o Hitlerovi se také říká, že měl 

židovské kořeny.“ A nyní pozor! Každý by si tuto větu měl přečíst ještě jednou, než začne 

tento výrok odsuzovat. Následuje čtvero vysvětlení: 

Zaprvé jsme to uvedli dříve, než s podobným výrokem přišel ruský ministr zahraničních 

věcí Sergej Lavrov. Náš příspěvek byl zveřejněn 22. března 2022, ale Lavrov se takto 

vyjádřil až na počátku května 2022, tedy až o více než měsíc později. Já osobně to říkám 

především pro ty, kteří o mně bez jakýchkoli důkazů rozhlašují, že šířím ruskou 

propagandu. Už jsem zmínil několikrát, že nic neopisujeme a nepapouškujeme jako jiní.  

Nepřebíráme ani žádné výroky, ale naopak výroky různých představitelů rozebíráme a 

hodnotíme. Pokud v tomto někdo opisoval, tak jedině Lavrov od nás. Avšak 

pochybujeme, že máme takový vliv. Navíc by Lavrov od nás opisoval špatně (viz druhé 

vysvětlení). 

Zadruhé jsme nenapsali, že Hitler měl židovské kořeny, nýbrž že se to o Hitlerovi jenom 

říká. V tom je patřičný rozdíl. Faktem je, že se to o něm říká, ale faktem už být nemusí 

nebo není, že židovské kořeny skutečně měl. Lavrov neřekl, že se to o Hitlerovi říká, ale 

vyslovil se v tom, že Hitler židovské kořeny měl, což je rozdílné tvrzení. Opět a jako ve 

všem je to věc správného analytického rozboru dané věty či tvrzení. My netvrdíme, že 

Hitler měl židovské kořeny, ale že takové zvěsti o něm občas kolují. A následně pak 

můžeme diskutovat o tom, zdali jsou tyto zvěsti něčím podloženy (viz další vysvětlení). 
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Zatřetí si s tím, zdali jsou takové zvěsti o Hitlerovi něčím podložené, můžeme 

z analytického pohledu pohrát. Protiargumentem je, že nikdo dosud nepředložil žádné 

důkazy, které by dokazovaly, že Hitler měl židovské kořeny. Avšak na to můžeme 

analyticky namítnout, že absence důkazů ještě pořád nemusí znamenat důkaz absence. 

Jinými slovy to znamená, že když dosud nikdo nepředložil k tomuto tvrzení žádné 

důkazy, tak z toho nelze jednoznačně vyvodit, že takové důkazy neexistují. Tím však 

nechceme nic říct, pouze ukazujeme, že dospět k nespornému závěru může být někdy 

složitější. 

A konečně začtvrté musíme poukázat na slovo „mimochodem“, které jsme ve větě 

použili: „Mimochodem o Hitlerovi se také říká, že měl židovské kořeny.“ Výraz 

„mimochodem“ uvozuje něco, co je zmíněno jen tak letmo jako vedlejší poznámka bez 

vážnějšího úmyslu. A v tomto případě to mělo být jakési letmé podivení nad tím, že 

přece „nějaké“ židovské kořeny nemohou hrát roli v tom, zda je Zelenskyj čestným 

mužem, anebo naopak prolhaným vůdcem podporujícím či přehlížejícím zločiny 

ukrajinských sil. To bychom pak mohli tvrdit, že ti, kteří nemají židovskou krev, jsou 

horšími lidmi. Co když má někdo „jenom“ křesťanské kořeny? Rasa, národnost, 

náboženství apod. nejsou předurčujícími atributy k tomu, abychom podle nich ihned 

hodnotili, kdo je dobrým a kdo je špatným člověkem. 
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PŘÍSPĚVEK ZVEŘEJNĚNÝ DNE 30. BŘEZNA 2022 
 

NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK – EXANPRO 
 
 

Nyní s následným informačním doplněním ze dne 5. dubna 2022 
 
 

 

 

Informační doplnění s hodnocením: Výše uvedenou rezoluci každoročně prosazuje 

především Ruská federace za podpory více než 30 dalších zemí (iniciátoři rezoluce). 

Rezoluce s tímto obsahem byla Valným shromážděním OSN poprvé přijata v roce 2005. 

Od té doby se tento proces každoročně opakuje. Jako autor výsledné rezoluce je vždy 

uváděno Valné shromáždění OSN, protože každá členská země může navrhovat úpravy 

k obsahu rezoluce, avšak tyto úpravy musí být následně Valným shromážděním 

schváleny. 

 

 

Tvrzení: Ukrajinská vláda glorifikuje nacismus, neonacismus,  

                rasismus a xenofobii 
 

Otázka: Je tvrzení pravdivé, nebo naopak lživé? 
 

Posuďte sami: 
 

Valné shromáždění OSN přijalo 16. prosince 2021 rezoluci s názvem: „Boj proti 

glorifikaci nacismu, neonacismu a dalším praktikám, které přispívají 

k podněcování současných forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie 

a související nesnášenlivosti“ 
 

Pouze dvě země hlasovaly proti přijetí této rezoluce: Ukrajina a USA 
 

Pro přijetí rezoluce hlasovalo 130 zemí a 49 zemí se zdrželo hlasování. A jak 

hlasovala Česká republika? No přece jako vždycky v těchto případech: zdržela se 

hlasování. Všechny členské země EU a NATO (kromě USA, které byly proti) 

se zdržely hlasování.  
 

Proč Ukrajina a USA hlasovaly proti rezoluci?  

A proč se ČR a některé další země zdržely hlasování?  
 

Chcete-li dostávat podrobnější analytické výstupy, napište si o tuto bezplatnou službu na 
adresu: 
 

wagner.exanpro@gmail.com 
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Nejaktuálnější rezoluce s tímto tématem byla Valným shromážděním oficiálně přijata 

16. prosince 2021. Aktuální rezoluci o délce 11 stran si můžete v anglickém jazyce 

prostudovat ZDE. 

 

OSN se skládá ze 193 členských zemí. Diskutovanou rezoluci na konci roku 2021 

podpořilo 130 zemí, dvě země byly proti, 49 zemí se zdrželo hlasování a 12 zemí 

z nějakého důvodu nehlasovalo vůbec. Zvláštností jsou dvě země, které hlasovaly proti. 

Jsou jimi Ukrajina a Spojené státy americké. 

 

Poznámka: Doslovný a přesnější název země je „Spojené státy Ameriky“ (United States 

of America – v názvu není přídavné jméno „American“). Američané zdůrazňují termín 

Amerika jako podstatné jméno a často o své zemi hovoří zkráceně buď jako o Spojených 

státech (United States – U.S.), anebo jako o Americe (America). Podobně je to se 

Spolkovou republikou Německo (SRN/BRD), jejíž název byl dříve nevhodně překládán 

jako „Německá spolková republika“ (NSR). V názvu je výraz Německo (Deutschland), 

nikoli jen podřadnější přídavné jméno „Deutsch(e)“.    

 

Spojené státy hlasují proti rezoluci od samého počátku, tedy od roku 2005. Ukrajina se 

až do roku 2013 vždy zdržela hlasování, avšak od roku 2014 každoročně hlasuje proti 

rezoluci. Tato změna v hlasování přirozeně souvisí s politickým převratem na Ukrajině 

v únoru 2014 a se změnou vztahů s Ruskem, ale také s návratem k ukrajinskému 

nacionalismu v politických a vojenských strukturách. Ukrajinské státní struktury se od 

roku 2014 začaly odkazovat na svou „hrdinnou historii“ spjatou s bojem za nezávislost 

Ukrajiny, na což zřejmě chtěly a stále chtějí navázat. Vážným problémem však je, že 

tato ukrajinská historie je spojena s masovými vraždami obyvatel jiných národností a 

jiného vyznání a rovněž s kolaborací s nacisty.  

 

Je v pořádku, že Ukrajinci toužili po nezávislosti, ale už není v pořádku, že v rámci této 

nezávislosti chtěli vytvořit národnostně čistou Ukrajinu, kde obyvatelé jiných 

národností neměli mít místo. Pro dosažení svého cíle zvolili ty nejkrutější metody ve 

formě zločinů proti lidskosti. Ani jejich kolaborace s nacisty, která jim stejně k vytvoření 

nezávislosti nepomohla, není nijak omluvitelná. To by pak mohlo platit, že ten, kdo se 

spojí například s takzvaným „Islámským státem“ s cílem získat nezávislost, se 

nedopouští ničeho špatného. Je naprosto zvrácené, aby někdo podporoval špatné věci 

a obhajoval to tím, že to dělá jenom proto, že chce dosáhnout dobrou věc.   

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/402/47/PDF/N2140247.pdf?OpenElement
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Když se podíváme na obsah rezoluce, který by měl vyhovovat všem zemím, pokud 

opravdu chtějí bojovat proti glorifikaci nacismu, neonacismu a dalším uvedeným 

jevům, pak je zvláštní, že se vůbec našly země, které se vyslovily proti této rezoluci.  

 

Ukrajinská vláda, která s touto rezolucí od roku 2014 nesouhlasí, to vysvětluje tím, že 

v obsahu rezoluce je proruská zaujatost vůči Ukrajině. Kdyby to tak ale bylo, pak by 

rezoluci muselo odmítnout více zemí než jen Ukrajina a Spojené státy. Bylo by zajímavé 

zjistit, jak by Ukrajina hlasovala, kdyby se na obsahu rezoluce nepodílelo Rusko. Pokud 

by opět hlasovala proti, musela by přijít s jinou výmluvou.  

 

Američané své dlouhodobé hlasování proti rezoluci obhajují tím, že Rusové skrze tuto 

rezoluci chtějí legitimizovat svou dezinformační kampaň očerňující sousední národy, 

čímž vlastně USA od roku 2014 dokazují své provázání s Ukrajinou jako významným 

geografickým prostorem v soupeření s Ruskem. A zvláště bizarní je pak vysvětlení, že 

Nejvyšší soud USA důsledně potvrzuje ústavní právo na svobodu projevu a právo na 

pokojné shromažďování a sdružování, a to i ze strany zapřisáhlých nacistů, jejichž 

nenávist a xenofobie jsou odporné a široce opovrhované americkým lidem. Takže 

Američané se sice pozastavují (jenom pozastavují) nad nenávistí a xenofobií nacistů a 

neonacistů, ale jinak se neonacisté mohou shromažďovat a hlásat, co chtějí. To je 

podivný přístup k ochraně lidské společnosti. Americká administrativa svůj postoj 

k rezoluci zveřejnila již 12. listopadu 2021 a vyzvala další země, aby zaujaly stejný postoj 

(úplné zdůvodnění americké strany si můžete přečíst ZDE.) 

 

Po zahájení ruské agrese proti Ukrajině se v českých médiích začaly objevovat články, 

jejichž autoři se snaží obhajovat ukrajinské ozbrojené síly proti jejich obviňování 

z propojení s neonacismem. Už jenom to, že se články s tímto tématem objevují, něco 

znamená. Znamená to, že na propojení ukrajinských sil s neonacismem asi něco bude. 

A skutečně. Autoři článků nám vysvětlují, že po politickém převratu na Ukrajině 

v roce 2014 se v části ozbrojených sil začaly vyskytovat neonacistické tendence, což se 

projevovalo i používáním nacistických symbolů (tetování na těle, symboly na výstroji 

apod.). Avšak novináři ve svých článcích dále uvádějí, že tato doba v ukrajinských silách 

je už dávno pryč. My však novinářům musíme zasvěceně sdělit, že vymýtit tento jev 

v novodobých ukrajinských silách není jen tak jednoduché. A tímto v žádném případě 

neobhajujeme ruskou agresi, která agresí už navždy zůstane, stejně tak jako agrese 

americké (nelegální bombardování Srbska, neoprávněná invaze do Iráku, destabilizace 

Libye s překročením mandátu RB OSN atd.). 

https://usun.usmission.gov/explanation-of-vote-at-the-third-committee-adoption-of-the-combating-glorification-of-nazism/
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Novináři také píší, že ultrapravicové skupiny či ultrapravicová mládež se sklonem 

k neonacismu existuje i v Rusku. To je sice pravda, a mohli bychom přidat plno dalších 

zemí včetně Spojených států, jenomže tímto argumentem nemůžeme snížit existenci 

nacionalismu a neonacismu na Ukrajině. Zásadní věcí přece je, jak se vlády jednotlivých 

zemí snaží s tímto jevem vypořádat. A o ukrajinské vládě víme, že tyto snahy jsou z její 

strany jen povrchní. Pokud by to s bojem proti glorifikaci nacismu a neonacismu 

myslela ukrajinská vláda vážně, pak by se musela oprostit od své nechvalně proslulé 

minulosti a dále podpořit rozebíranou rezoluci Valného shromáždění OSN, pro kterou 

hlasovalo 130 zemí. 

 

A co se týče dotčené rezoluce, tak se v této souvislosti odkrývá jeden zásadní problém 

novinářů, kteří obhajují Ukrajinu. My neobhajujeme žádnou zemi, ale všímáme si faktů. 

Jenže novináři jako autoři oněch článků nedokáží skrýt svou náklonnost k ukrajinské 

vládě, neboť upozaďují důležitá fakta, která jsou právě v neprospěch ukrajinské vlády. 

V žádném článku, který obhajoval Ukrajinu proti obviňování z propojení 

s neonacismem, nebyla ani zmínka o tom, že Ukrajina jako jedna ze dvou zemí 

hlasovala proti rezoluci o boji proti glorifikaci nacismu, neonacismu a dalších 

podobných jevů. Proč tento důležitý fakt novináři upozadili? Zřejmě by předpojatě 

odpověděli, že to pro ně důležitým faktem není. Jenomže takové články pak lze 

hodnotit jako neúplné a tendenční, čímž nemohou dostatečně dobře hodnotit 

popisovanou problematiku. 

 

K zemím, které se zdržely hlasování, patří členské země EU a NATO, což je celkem 

35 zemí (z členských zemí NATO nepočítáme USA, které hlasovaly proti rezoluci; EU má 

27 členských zemí a NATO sestává z 30 členských zemí, ale 21 zemí je členem jak EU, 

tak zároveň NATO). Dále do celkového počtu 49 zemí, které se zdržely hlasování, patří 

zbylých 14 následujících zemí: Andora, Austrálie, Gruzie, Japonsko, Lichtenštejnsko, 

Monako, Nový Zéland, Jižní Korea, Moldavsko, Samoa, San Marino, Šalamounovy 

ostrovy, Švýcarsko a Tonga.  

 

Všechny z těchto 49 zemí jsou de facto spojenci Spojených států, případně jiné 

významné mocnosti, která patří k zemím, které se zdržely hlasování. Většina z těchto 

zemí uznává vedoucí úlohu Spojených států ve světě, čímž svou zahraniční politiku 

podřizuje politice USA. Z tohoto pohledu je nepředstavitelné, aby členské země EU a 

NATO hlasovaly pro rezoluci, když věděly, že Spojené státy budou hlasovat proti. Na 

druhou stranu se jednalo o rezoluci spojenou s bojem proti nacismu a neonacismu, 
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a tak ani výslovné hlasování proti rezoluci nebylo nejvhodnější. Proto se tyto země 

raději zdržely hlasování. V tomto roce už jim ale nebude nic bránit v tom, aby po ruské 

invazi na Ukrajinu hlasovaly důrazně proti této rezoluci primárně iniciované Ruskem. 

Navíc se to bude od nich nyní očekávat, že budou ve všem, a hlavně v boji proti Rusku 

podporovat ukrajinskou vládu, a především prezidenta Volodymyra Zelenského.  

 

Ohledně hlasování o této rezoluci je zde zajímavá, ale nijak překvapivá podobnost 

s jinou záležitostí. Ze 193 členských zemí OSN jen 39 z nich (plus Tchaj-wan, který není 

členem OSN) podporuje sankce proti Rusku. A přirozeně se převážně jedná zase o 

členské země EU a NATO. Evropské země vystupují hodně naivně a hlavně pokrytecky. 

Když podporují a uvalují sankce proti Rusku, tak zároveň uvalují sankce proti sobě. 

Mnoho lidí ale hlásá, že je to nutné, jelikož podle nich se proti agresorovi takto 

postupovat musí. Jenže USA jsou také agresorem, a to několikanásobným, ale nikdo 

z evropských zemí nikdy nevyžadoval, aby na ně byly uvaleny sankce, tak jaké divadlo 

tady hrajeme?  

 

Více než 150 zemí sankce nepodporuje, což je zřejmě proto, že je to pro ně 

kontraproduktivní, a možná i proto, že nesouhlasí se zahraniční politikou Spojených 

států, které jsou těmito zeměmi považovány za většího agresora než Rusko. A to opět 

není podpora ani Ruska, ani USA, nýbrž naznačení omezenosti evropských zemí, které 

by místo své podřízenosti jednomu z agresorů měly jako jeden celek hrát vlastní 

vedoucí úlohu v udržování mezinárodního míru a v zachovávání rovnováhy mezi 

osudovými oponenty, kterými jsou právě USA a Rusko. Tito oponenti i naší vinou skrze 

schvalování a podporu novodobých invazí a bombardování spolu nyní soupeří 

prostřednictvím ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. 
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PŘÍSPĚVEK ZVEŘEJNĚNÝ DNE 11. KVĚTNA 2022 
 

NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK – EXANPRO 
 

 

 

 

EXANPRO  
Zajímavá fakta, a ještě zajímavější hodnocení  

o ozbrojeném konfliktu na Ukrajině,  
zapojených aktérech a souvisejících událostech 

 
Příští prezidentské volby na Ukrajině, v Rusku a v USA jsou 
plánovány na stejný rok, a to rok 2024. V USA je prezident 
volen na 4 roky, na Ukrajině je to na 5 let a v Rusku na 6 let. 
 
Také k této budoucí události Rusové přihlédli, když zahájili svůj 
vpád na Ukrajinu, aby měli dostatečnou časovou rezervu. 
Hlavní vojenské operace a upevňování získaného území jsou 
plánovány pro celý rok 2022. V roce 2023 sice konflikt na 
Ukrajině neskončí, ale pro ruského prezidenta Vladimira Putina 
to má být rok volební kampaně, kde chce prezentovat své 
úspěchy ve snižování západních hrozeb. Pokud bude Putin na 
jaře 2024 znovu zvolen do úřadu prezidenta, pak v něm setrvá 
až do roku 2030, který už několik let hodnotíme jako 
rozhodující rok (±) mezi Západem a Východem. 
 
Rusko je agresor, ale ukrajinskému prezidentovi Volodymyru 
Zelenskému nevadí spojit se s jiným několikanásobným 
agresorem – USA. Rusové mají iniciativu, Ukrajinci jsou 
v pasivní roli, ale Zelenskyj vystupuje, jako by měl za chvíli slavit 
vítězství. Komu slouží Putin a komu Zelenskyj? Který z nich 
bude zatracen a kým? 
 

Chcete-li dostávat celé analytické výstupy, napište si o tuto 
bezplatnou službu na adresu: wagner.exanpro@gmail.com 
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PŘÍLOHA 11 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Zpravodajské výstupy odkrývající zákulisí jedné z kauz  

včetně pochybení vlády a Vojenského zpravodajství  

(Zpravodajská operace v Libanonu) 

 
 

Příloha obsahuje tři následující zpravodajské produkty vytvořené v letech 2016, 2017 a 

2018: 
 

▪ Produkt 12006 „Pozadí aféry české zpravodajské služby v Libanonu“ 

▪ Produkt 12024 „Česká vláda ohrozila životy českých občanů při státní operaci 

v Libanonu“ 

▪ Produkt 12045 „Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) prozradila, 

že není schopna či ochotna vyšetřovat kauzy spojené se zpravodajskými službami“ 

 

 

Uvedené zpravodajské produkty jsou předloženy na následujících stránkách 
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Pozadí aféry české zpravodajské služby  
 

v Libanonu 
  
 

 

Specifická analýza a hodnocení (12006)                                                    25. května 2016 
 

 

(Vzhledem k odstavení stránek EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze použít 

aktivní odkazy v textu.) 

 

Celá aféra, která započala v červenci 2015 „únosem“ pětice Čechů v Libanonu, vykazuje 

podezřelé okolnosti, jež svědčí o tom, že česká zpravodajská služba sehrála jen 

domluvenou úlohu pro svého mocnějšího „spojence“. Vycházíme z rozboru faktických 

údajů a jejich porovnání se způsobem reakce či naopak „mlčenlivostí“ českých i 

amerických funkcionářů. Dále uvažujeme zásady provádění zpravodajské činnosti a 

dosavadní poznatky o charakterových vlastnostech a chování určitých politiků. 

 

Pokud bychom přesto připustili, že se jednalo o čistě národní záležitost bez zásahu či 

řízení třetí stranou, museli bychom vyvodit jediný závěr: závažné pochybení vedoucích 

funkcionářů zpravodajské služby a politiků odpovědných za její řízení (vysvětlení dále 

v textu). Avšak za celou dobu tří měsíců od návratu „unesených“ Čechů do vlasti nebyla 

zaznamenána žádná personální změna ani závěr z nějakého šetření či alespoň jakási 

aktivita Stálé parlamentní komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství směrem 

k této záležitosti. Vláda i komise se od svého „povinného“ vyjádření k případu rozebíranou 

aférou již nezabývají, přesněji se jí zabývat ani nezačaly (objasnění dále v textu). 

 

Vtažení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) do případu hodnotíme 

jako formální záležitost, která podléhá „vyšším zájmům”, které politici alibisticky označují 

jako „zájmy národní bezpečnosti". 

 

V celé kauze, včetně jejího samotného vzniku, je několik analyticky hodnotných 

zajímavostí. V tomto zpravodajském produktu se ale zaměříme na podivné zapojení české 

zpravodajské služby a na odpovědnost české vlády za vznik a průběh tzv. „libanonské 

aféry". 
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Chronologicky prvním bodem analýzy je zvláštní rozhodnutí o odjezdu českého 

zpravodajského důstojníka do Libanonu. V tomto bodě se vůbec nejedná o to, že by snad 

někdo opomněl něco říci či snad dokonce něco zatajil zpravodajcům z Vojenského 

zpravodajství (VZ) [1]. Jakékoli výtky, které se objevily na adresu Úřadu pro zahraniční 

styky a informace (ÚZSI) [2] jsou bezpředmětné, a to z jednoduchého důvodu. Pokud je 

zpravodajská služba jako v tomto případě někým vyzvána ke schůzce v konkrétní 

zahraniční zemi, je jedním z prvních pravidel, ale i povinností prověřit možnou spojitost 

oné země se zemí vlastní. Nelze jakkoli upřednostňovat význam schůzky před splněním 

této první povinnosti, neboť pravý význam schůzky za okolností, kdy je iniciativní druhá 

strana, nemůže být nikdy dopředu dostatečně potvrzen.  

 

Vedoucí příslušníci vojenské zpravodajské služby museli vědět o tak exponovaném 

případu, jakým případ Libanonce Alího Fajáda byl. Ten byl v dubnu 2014 spolu se dvěma 

dalšími osobami zadržen v České republice na žádost Američanů. A museli také vědět o 

tom, že Američané již dávno žádali o jeho vydání do USA. Nelze se ani vymlouvat na to, 

že snad nevěděli či nebyli seznámeni s tím, že Fajád má něco společného s libanonskou 

zpravodajskou službou. Důležité bylo, že existovala fakta o spojení obou zemí v podobě 

zadrženého Libanonce, která byla navíc posílena procesem jeho možného vydání do 

Spojených států. Už tyto skutečnosti měly rozhodnout o volbě opatrného postupu, přičemž 

nebylo vůbec podstatné, zda Fajád byl či nebyl (spolu)pracovníkem libanonské služby. 

Avšak obecně vzato zpravodajští důstojníci musejí počítat s alternativou, že dotyčný 

pracuje pro cizí službu, a nemusela to být v tomto případě jen ta libanonská, zvláště v jeho 

profesi „obchodníka“ s množstvím zahraničních cest včetně cest na Ukrajinu – prostoru 

amerického zájmu. Zpravodajští profesionálové nemohou doufat v něco lepšího, nýbrž 

počítat se všemi možnými alternativami. 

 

Žádná zpravodajská služba se dnes neobejde bez monitorování otevřených zdrojů, čímž 

lze zdůraznit, že i Vojenské zpravodajství mělo v této kauze veškeré podmínky pro získání 

všech potřebných informací. Většina údajů ohledně diskutovaného případu byla dostupná 

ve sdělovacích prostředcích. Skutečnost, že český advokát Alího Fajáda působil jako 

prostředník a později také jako jakýsi „průvodce“ po cestě v Libanonu, potvrzuje závěr, že 

vojenští zpravodajci museli být s případem Fajáda dobře obeznámeni. 

 

Přes všechny možné a předpokládané obtíže bylo rozhodnuto o cestě přímo do Libanonu 

a nebyla provedena dohoda o schůzce alespoň ve třetí bezpečné zemi. Podivné je i to, že 
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tam důstojník VZ odjel s Fajádovým advokátem, jenž Libanon již několikrát předtím 

navštívil. Byla to tedy otevřená cesta se známou osobou pro Libanonce, a ještě 

s plánovaným setkáním s Fajádovým bratrem, což byla v Libanonu ze strany Fajádova 

českého advokáta opakovaná činnost. Zapojení osob v podání advokáta a Fajádova 

bratra jsou vystupňováním veškerého pochybení, přičemž setkání s bratrem muselo být 

plánováno předem, což zřetelně ukazuje, že to se samotným Fajádem spojení mělo a 

zpravodajští funkcionáři to i takto museli hodnotit. Odpověď na to, proč se celá tahle 

zvláštní událost uskutečnila tímto způsobem, lze hledat jedině v zapojení třetí strany. 

 

Zajímavé je doplnění cestovní skupiny dvěma reportéry z Jindřichohradecké televize, u 

kterých zanikla informace, že měli dostat zakázku od české vlády, kterou jim měl pomoci 

zrealizovat právě Fajádův advokát (českou vládu zde mohl reprezentovat jakýkoli státní 

úředník z jakékoli státní organizace – klidně to mohl být příslušník zpravodajské služby 

vystupující jako státní úředník). K tomu můžeme jen podotknout, že novináři jsou vždy 

vítanými a výhodnými rukojmími, kteří zapůsobí na společnost. Pro úplnost uvádíme, že 

k pětici unesených patřil ještě tlumočník/překladatel. 

 

Druhým bodem analýzy je reakce českých a amerických funkcionářů v závěru celé aféry. 

„Unesení“ Češi byli propuštěni 1. února 2016 a 4. února přepraveni českým vojenským 

speciálem do ČR (propuštění Čechů bylo dohodnuto jako „výměna“ za propuštění Fajáda 

a jeho odeslání do Libanonu). V jedné z prvních reakcí dne 3. února vystoupil český 

premiér Bohuslav Sobotka a uvedl:  

 

„(…) Musím říci, že probíhající policejní vyšetřování mi neumožňuje, abych celou 

otázku podrobněji komentoval.“  

 

O den později sdělil následující:  

 

„Je, myslím, velmi důležité zjistit, proč tam vůbec ti lidé jeli, do Libanonu. Je důležité 

zjistit, proč tam jeli právě v tom složení, v jakém tam jeli."  

 

Tato slova mají velkou výpovědní hodnotu a ukazují jak na premiérovo pochybení, tak na 

snahu odsunout kauzu od své premiérské funkce. Vyšetřování mělo být iniciováno již 

v době, kdy byla pětice Čechů unesena. Tady je zvláštní, že se otázkou „proč tam jeli“ a 

„proč zrovna v tomto složení“ začínal někdo zabývat až po jejich návratu, tedy s odstupem 
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zhruba sedmi měsíců. Navíc mezi vyšetřované měli patřit primárně sám premiér a ministr 

obrany a poté také ostatní členové vládního kabinetu. Je to totiž zcela v souladu se 

zákonem, který říká, že je to vláda, která odpovídá za činnost zpravodajských služeb a 

jejich koordinaci. Dále zákon stanoví, že úkoly zpravodajským službám ukládá vláda a 

prezident republiky (ten s vědomím vlády). Ukládání úkolů se u Vojenského zpravodajství 

uskutečňuje prostřednictvím ministra obrany. Zákon již samozřejmě neříká, v jakém 

složení musí vláda být, aby mohla vydávat úkoly zpravodajským službám. Je však možné 

vyjít z obecně platného pravidla, podle kterého je k přijetí vládního usnesení neboli 

v našem případě vydání či schválení úkolu potřebný souhlas nadpoloviční většiny členů 

kabinetu (viz Ústava ČR čl. 76).   

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vláda o této zahraniční zpravodajské operaci (cestě) 

musela vědět, zvláště pokud se to vztahovalo k získávání informací o jiném českém 

občanovi, který byl unesen v Libyi (jak sdělil český ministr obrany, což mohlo být jen 

oficiální ospravedlnění zahraniční cesty důstojníka VZ do Libanonu, která ale mohla mít 

zcela jiný a skrytý cíl). Věta premiéra, kde říká, že je nutné zjistit, proč tam vůbec jeli, 

působí ve vztahu k zákonu až bizarně. Jediným možným vysvětlením by bylo, že ředitel 

Vojenského zpravodajství Jan Beroun jednal samostatně bez souhlasu vlády. Avšak to by 

zase potom muselo být vidět v nějakém personálním opatření. Třetí a poslední možností 

je varianta se zapojením třetí strany, kde česká vláda a zpravodajská služba sehrály 

dohodnutou roli ve prospěch cizí mocnosti. Třetí variantě napovídají zajímavé schůzky 

s americkým velvyslancem, jichž se nezávisle na sobě zúčastnili premiér a ministr 

spravedlnosti, který nepovolil vydání Fajáda do USA. Schůzky se konaly vždy před 

veřejným vystoupením obou politiků. Pokud Američané něco řídí, běžně poučují ostatní 

„hráče“ o tom, jak vystupovat a reagovat. Schůzek se nemusel ze strany Spojených států 

účastnit jen americký velvyslanec, ale mohli tam být také pracovníci zpravodajských a 

bezpečnostních složek USA, které patří k americkému zastoupení v Praze. 

 

Na straně Američanů byla podezřelá jejich pozdní veřejná reakce. Velvyslanec USA 

reagoval v Praze až 4. února (tři dny po propuštění „unesených Čechů) a Ministerstvo 

zahraničí USA reagovalo dokonce až 5. února. Obsah jejich slov o šokování a zděšení z 

činu české strany se zvýrazněním, že v ČR zadržené osoby (spolu s Fajádem byli v ČR 

zadrženi další dva muži) připravovaly vraždy zaměstnanců americké vlády, působil 

teatrálně. Strojenost projevu se záhy potvrdila tím, že jak rychle jejich hněv vzplanul, tak 

také rychle opadnul. Podle projevované důležitosti museli Američané celý případ 
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s Fajádem bedlivě sledovat. K tomu patří i monitoring dění v Libanonu včetně 

libanonských médií. A tady je další podivná věc. Libanonská média totiž o náhlém zvratu 

v kauze s patřičnými detaily informovala již 2. února 2016. Američané tuto skutečnost 

museli zachytit, přičemž měli možnost okamžitě reagovat směrem k české vládě, jenže oni 

tak neučinili a čekali až do 4. února, tedy až po vystoupení českých politiků. Přitom 

americký velvyslanec jednal s českým premiérem 2. února a v tu dobu byla již informace 

o propuštění českých občanů známou věcí. Alí Fajád odletěl z Prahy až 4. února večer, 

tedy v době, kdy unesení Češi byli již přibližně dvě hodiny v Praze. 

 

Neobvyklá byla odpověď českého premiéra na „prudkou" reakci Američanů. Předseda 

vlády Bohuslav Sobotka v klidu poznamenal, že ministr spravedlnosti postupoval 

v souladu s českými zákony a že naši partneři by to měli respektovat. Tento výrok 

vzhledem k dosavadnímu chování premiéra hodnotíme jako domluvený s protistranou. 

Premiér dosud na jakékoli výtky ze strany Američanů reagoval spíše rozpačitě a 

nerozhodně. 

 

Aféru uzavřel předseda Stálé parlamentní komise pro kontrolu činnosti VZ, který již 

4. února sdělil, že podle poznatků získaných v rámci komise postupovalo Vojenské 

zpravodajství v souladu s legislativou a s úkoly, které jsou na jeho příslušníky kladeny... (?) 

 

Celý případ hodnotíme jako činnost řízenou jistou zahraniční agenturou, jejíž slabostí je 

časté překombinování prováděných a podsouvaných aktivit. Přístup politiků nebyl 

věrohodný a prokázal, že politici neumějí vystupovat k událostem, jejichž pozadí chtějí 

zachovat v utajení. Rovněž se projevila nedorozumění, která plynula z toho, že jen někdo 

z vyšších funkcionářů, a ještě do různé míry byl seznámen se zákulisím události, přičemž 

ostatní funkcionáři se vývoj dozvídali z médií, čímž vystupovali v protikladu s vyjádřeními 

„zasvěcených“ osob.  

 

Navazující zpravodajský produkt: 

 

▪ Produkt 12024 „Česká vláda ohrozila životy českých občanů při státní operaci v 

Libanonu" 

 

 

 

http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/321-ceska-vlada-ohrozila-zivoty-ceskych-obcanu-pri-statni-operaci-v-libanonu
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/321-ceska-vlada-ohrozila-zivoty-ceskych-obcanu-pri-statni-operaci-v-libanonu
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Produkty s tematikou zpravodajských služeb: 

 

▪ Produkt 12001 „Omezené schopnosti státních zpravodajských služeb“ 

▪ Produkt 12002 „Analýza klamného vyjádření českého premiéra“ 

▪ Produkt 12003 „Zpravodajské služby jako statistický úřad?“ 

▪ Produkt 12004 „Význam veřejných výročních zpráv zpravodajských služeb“ 

 

 

 

[1] Vojenské zpravodajství, označované zkratkou VZ, je název české vojenské 

zpravodajské služby, která je součástí organizační struktury Ministerstva obrany ČR. 

 

[2] Úřad pro zahraniční styky a informace, zkráceně ÚZSI, je zpravodajskou službou 

v rezortu Ministerstva vnitra ČR a jejím určením je zahraniční zpravodajství. 

 

 
 

Zpravodajský produkt 12006 

Specifická analýza a hodnocení 
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http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/163-omezene-schopnosti-statnich-zpravodajskych-sluzeb-2
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/176-analyza-klamneho-vyjadreni-ceskeho-premiera
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/182-zpravodajske-sluzby-jako-statisticky-urad
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/196-vyznam-verejnych-vyrocnich-zprav-zpravodajskych-sluzeb

