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Nové plynové elektrárny v Polsku budou stát miliardy. Obnovitelné zdroje by byly levnější, tvrdí studie URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Karolína Chlumecká , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 09:15 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...ho na sítích... O autorovi: Karolína Chlumecká Karolína studuje první rok žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Kromě toho se věnuje také focení. ...

Jsme to, co sledujeme? Za seriály vás nikdo nesoudí, ale povahu ukážou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Vladimíra Šumberová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 10:07 ,
Celková návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Vztahy , AVE: 99 000,00 Kč
, GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...zprávy, počasí i pořady, které jako cyklus nevypadají. Třeba takzvaný megafilm o víkendu,“ vysvětluje vedoucí Katedry
mediálních studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , režisér, dramaturg a dokumentarista Martin Štoll. „A protože
obliba vyprávět příběhy na pokračování tu je od...

Držitelka ceny Magnesia Litera dnes bude besedovat v Lokti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: kr-karlovarsky.cz , Autor: Jitka Čmoková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 11:12 , RU / den:
3 500 , Vydavatel: kr-karlovarsky.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,04
...jimž autorka tímto pozoruhodným dílem staví pomník. Lenka Elbe se narodila v Lounech. Vystudovala žurnalistiku a masovou
komunikaci na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Po krátké novinářské praxi se začala živit jako reklamní textařka a
příležitostně jako televizní scenáristka. Tématem...

Expert: Putin zřejmě spoléhá na to, že kapitalisté prodají Rusku i provaz, na kterém budou oběšeni URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Martina Mašková, Zuzana Marková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 14:01 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...státy, které s ruským trhem aktivně obchodují. Češi se nicméně obývat nemusí, ujišťuje Vilém Semerák z Institutu
ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Nemuselo by se jednat o dramatický propad. V případě
velmi extrémních sankcí, které by prakticky přerušily...

O tom, zda Rusko někde zaútočí, rozhoduje jedinec s omezenou životní zkušeností a hlavně čím dál víc izolovaný
od svého okolí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 14:09 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...postojem ke světu a v posledních letech čím dál víc izolovaný. Autor je externí spolupracovník Deníku N, politický geograf,
působí na Fakultě  sociálních  věd  UK  a Metropolitní univerzitě Praha . V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům
pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. ...

Sankce proti Rusku
TV , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 9 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 15:07 , Sledovanost pořadu:
21 204 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 , AVE: 630 000,00 Kč , GRP: 0,24
...A my v našem vysílání vítáme odborníka na Rusko Karla Svobodu, i vás vítám ve zprávách, dobrý den. Karel SVOBODA,
odborník na Rusko, Fakulta  sociálních  věd  UK  Dobrý den. Jaroslav BROUSIL, moderátor Ruský ministr zahraničí
Sergej Lavrov prohlásil, že...

Kde přesně budou operovat Rusové, není jasné. Jakýkoliv incident může znamenat válku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Helena Truchlá , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 15:15 , Celková
návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zahraničí , AVE: 20 000,00
Kč , GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
...oficiálně stále ještě platí. Co znamená ruská okupace donbaských republik pro Ukrajinu? Podle Jana Šíra z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  je nyní Ukrajina v horší pozici. "Jakákoliv přestřelka na linii
dotyku může být interpretována jako ukrajinský...

Putin je iracionální. Naděje na diplomatickou cestu z krize klesá, míní experti URL
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https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ukrajina-jaka-je-ted-situace-na-vychode-zeme-a-co-se-muze-st/r~0c09e38493ba11eca0d8ac1f6b220ee8/
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Putin je iracionální. Naděje na diplomatickou cestu z krize klesá, míní experti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: podripsky.denik.cz , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 15:44 , RU / měsíc: 51 478 ,
RU / den: 6 960 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,08 , Návštěvy za měsíc:
12 600 000
...zvýšil pravděpodobnost další eskalace krize, klesla možnost diplomatického řešení, řekl ČTK Michal Smetana z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy . Očekává další finanční a materiální podporu od EU
a NATO pro Ukrajinu, přímé zapojení sil Severoatlantické...

Konec krize, nebo začátek války? Ze současné situace vede pro Rusko v podstatě jen jedna cesta URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Jan Kofroň , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 18:49 , RU / měsíc: 216 512 , RU /
den: 12 037 , Vydavatel: CMI News s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,13
...trvat dlouho a uvidíme rozuzlení současného dramatu. Autor je politický geograf, působí na FSV  UK . Představa, že Evropa
bude ráj na zemi, kde se všichni budou mít rádi, zhasla. Pacifismus je slepá...

Margaréta Ilková byla jmenována novou jednatelkou českého zastoupení Deutsche Börse Group URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: personalista.com , Autor: personalista.com , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 20:57 , RU /
měsíc: 1 487 , RU / den: 112 , Vydavatel: Jan Míka - PEOPLESOURCE , Země: Česko , Rubrika: lidé a podniky , AVE: 850,00 Kč , GRP: 0,00
...ve vedení pražské pobočky chtěla pokračovat v budování této reputace,“ uvedla Margaréta Ilková.brbr Margaréta Ilková
vystudovala ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a ve francouzské Champagne Ardenne. Hovoří
slovensky, česky, anglicky, francouzsky a maďarsky. O Deutsche...

Možné varianty dalšího vývoje na Ukrajině
TV , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 21:01 , Sledovanost pořadu: 5 739 ,
Provozovatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Pořad: 19:25 Večerní zprávy , AVE: 84 150,00 Kč , GRP: 0,06
...hranici a navíc, už přes polovinu těchto jednotek čeká u hranic v bojových pozicích. Karel SVOBODA, Katedra ruských a
východoevropských studií, FSV  UK  Já nevím, na co čekat, protože příštím krokem zase může být to, že vlastně tyhlety
pseudorepubliky připojí další části...

Černé ovce - Vyzkoušeli jsme
TV , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 21:30 , Sledovanost pořadu: 222 720 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:35 Černé ovce , AVE: 2 405 760,00 Kč , GRP: 2,47
...vlastně zůstával prostor na to, že jednou za čas tu cenu sníží. Vilém SEMERÁK, specialista na mezinárodní obchod,
Institut ekonomických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  A pak je tam ohromný rozdíl ve velikosti trhu. Bavíme se o
trhu, který je 8× větší na počet obyvatel, ještě...

Ruská armáda vstoupila na území ukrajinského Donbasu
TV , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 22:49 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 15 853 045,00 Kč , GRP: 9,67
...je hrozba rozsáhlého ruského útoku skutečně reálná, nebo invaze končí odtržení Doněcké a Luhanské republiky od Ukrajiny?
Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  Já se obávám, že tato možnost je skutečně reálná, od včerejšího večera
probíhá otevřená ozbrojená intervence...

Ruská armáda vstoupila na území ukrajinského Donbasu
TV , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 22:49 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 6 711 328,00 Kč , GRP: 9,67
...nepodporuje zachování současného uspořádání světa. Ona by samozřejmě chtěla hrát mnohem významnější roli. Karel
SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  Oni se shodují na tom, že s Ruskem, že tedy státní suverenita je nedotknutelná.
Zároveň teď Rusko naprosto nepokrytě tu státní...

„Moc mě baví počítat zmatené turisty na královské lince 22“
TISK , Datum: 23.02.2022 , Zdroj: Metro , Strana: 19 , Autor: VERONIKA REICHELTOVÁ , Vytištěno: 194 112 , Prodáno: 243 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 23.02.2022 01:40 , Čtenost: 340 232 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodaj praha 8,9,10 , AVE: 310 598,25 Kč ,
GRP: 3,78
...na psaní, díky čemuž vznikla má první kniha. Nedokážu teď úplně říct, čemu se budu věnovat za dva roky. To se ukáže. Petr
Holý Vystudoval Fakultu  sociálních  věd  a Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. * Pět let pracoval na
oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení...

Proč Putin napadnul Ukrajinu? Ztratil rozum, bojí se o moc. Anebo spěchá kvůli Číně URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.02.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Lukáš Hron, Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.02.2022 05:52 , Celková
návštěvnost: 913 610 , RU / měsíc: 1 111 577 , RU / den: 79 383 , Vydavatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,88
...je pouze zástěrkou. „Myslím, že tam hraje roli tak z deseti, patnácti procent,“ řekl pro Seznam Zprávy Karel Svoboda, politolog
a rusista z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Už proto, že Ukrajina sice může plánovat vstup do Aliance, neumím si
ale představit, že by její přijetí schválily...

Peníze na stromech nerostou, ani ty veřejné URL
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https://podripsky.denik.cz/zpravy-ze-sveta/ukrajina-putin-krize-experti.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fpodripsky.denik.cz%2Fzpravy-ze-sveta%2Fukrajina-putin-krize-experti.html
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Peníze na stromech nerostou, ani ty veřejné URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.02.2022 , Zdroj: tribune.cz , Autor: Lucie Bryndová, Univerzity Karlovy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.02.2022 08:34 ,
Celková návštěvnost: 58 700 , RU / měsíc: 119 325 , RU / den: 8 988 , Vydavatel: Medical Tribune CZ, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP:
0,10
...která nás ve středně- až dlouhodobém horizontu čeká. PhDr. Lucie Bryndová, ekonomka působící v Centru pro sociální a
ekonomické strategie při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ...

Krize na hranicích Ruska a Ukrajiny
TV , Datum: 23.02.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.02.2022 10:08 , Sledovanost pořadu: 55 020 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 06:30 Ranní Televizní noviny , AVE: 980 980,00 Kč , GRP: 0,61
...zúčastněné strany by měly zachovat zdrženlivost a vyhnout se jakýmkoliv akcím, které by mohly zvýšit napětí. Karel
SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  Celé to vyjádření je vlastně takové jako my s tím nesouhlasíme, ale sami máme
problémy se Spojenými státy, takže se do toho...

Otázky a odpovědi: Jak Putin vnímá Ukrajinu a proč se mu v Kyjevě vysmívají URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.02.2022 14:27 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 48 140 000
...spekulovat o tom, zda by cílem nebyl například Charkov,“ vysvětlil v nedávném rozhovoru pro Seznam Zprávy politolog a
rusista Karel Svoboda z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Teoreticky je to koridor ke Krymu. Rusové sice postavili
most, koridor by ale dával logiku,“ dodal. Možností je...

‚Utíkají před válkou, měli by mít nárok na azyl.‘ Stát se musí chystat na příchod Ukrajinců, říká expertka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.02.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jan Boček , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.02.2022 17:12 , Celková návštěvnost:
7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 1,59
...integrace válečných uprchlíků a jak by Česko takovou vlnu zvládlo? Pro server iROZHLAS.cz odpovídá odbornice na migraci
Marie Jelínková z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Za první rok ruské vojenské intervence na Ukrajině opustil
svoje domovy „více než jeden milion lidí, tedy asi tři...

Putin jimi pohrdá. Macron, Biden. Krize na Ukrajině může být katastrofou. Studenti slyšeli, jak to je s Ruskem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.02.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: Jan Rychetský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.02.2022 19:30 , Celková
návštěvnost: 6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. , Země: Česko , AVE: 50 000,00 Kč , GRP: 2,30 ,
Návštěvy za měsíc: 6 500 000
...hodně zmilitarizovaná. To řekl při debatě o Rusku pořádané on-line Akademickým spolkem studentů politických věd v Plzni
Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Předtím se hovořilo o krizi na Ukrajině, vztahu Ruska k
Evropské unii, Číně, USA a tak dále. Geopolitika náhražkou...

Invaze ruské armády na ukrajinský Donbas
TV , Datum: 23.02.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.02.2022 22:06 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 20 096 973,00 Kč , GRP: 9,67
...takhle bylo. Ty pseudorepubliky tam už stejně svou moc vykonávaly. On to jenom tímto aktem jaksi pochybně legitimizoval.
Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  Nepochybuji o tom, že ruské plány sahají k uchváceni Kyjeva. Teď jde o
to, jestli se k tomu sáhne a jestli se...

Pandemií ZMĚNILI PROFESI
TISK , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: Instinkt , Strana: 12 , Autor: RED , Vytištěno: 25 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 00:30 ,
Čtenost: 86 542 , Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zajímavost , AVE: 396 385,72 Kč , GRP: 0,96
...redakce České televize a od září 2020 začala moderovat Události, komentáře na ČT24 a hlavní zpravodajské pořady.
Vystudovala žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V roce 2020 se umístila v žebříčku mladých talentů
časopisu Forbes 30 pod 30. Ve veřejném prostoru otevírá svými...

CENTRUM PRO TALENTOVANOU MLÁDEŽ NABÍZÍ DALŠÍ PŘÍLEŽITOST MOTIVOVANÝM STUDENTŮM
TISK , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: Reflex , Strana: 38 , Autor: REDAKCE , Vytištěno: 50 609 , Prodáno: 35 647 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 24.02.2022 00:30 , Čtenost: 284 392 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha vzdělávání , AVE: 268 786,30
Kč , GRP: 3,16
...– zkoušky totiž bývají uznávané v přijímacím řízení (to platí i pro mnohé české prestižní vzdělávací instituce od MFF UK přes
LF MUNI po IES FSV  UK ) a uchazeče posouvají v přijímacím žebříčku vzhůru, vstříc kýženému přijetí. ...

Jak se dnes v Česku vydělává na Instagramu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: mediar.cz , Autor: Jakub Jetmar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 01:00 , Celková
návštěvnost: 176 040 , RU / měsíc: 84 214 , RU / den: 8 714 , Vydavatel: Ondřej Aust , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
...zakladatelka a šéfka agentury WeDigital. Andrea Hurychová (WeDigital) S fanoušky odjinud, i z klasických médií Zmíněný
výzkum FSV  UK  říká, že se tvůrci věnují hlavně třem velkým kategoriím: životnímu stylu, módě a jídlu. Podrobnější rozřazení
nabízí Mařík, který dnes na Instagramu...
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WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: blisty.cz , Autor: Muriel Blaive , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 01:00 , Celková návštěvnost:
382 770 , RU / měsíc: 109 967 , RU / den: 9 704 , Vydavatel: Občanské sdružení Britské listy , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,11
...the most damaging aspect of the anticommunist narrative for the social fabric is that it renders dialogue impossible. In 2018,
a lecturer at the Faculty  of  Social  Sciences  ( FSV ) in Prague who happens to be all at once Slovak, a priest, and a
sociologist, Dr Karol Lovaš, invited General Alojz...

Napětí na Ukrajině
TV , Datum: 23.02.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 9 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 02:41 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 214 616,00 Kč , GRP: 0,73
...SCHARFFOVÁ, moderátorka A téma ještě rozvineme s politickým geografem Michaelem Romancovem z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer. Michael ROMANCOV, politický geograf Dobrý večer. Hana
SCHARFFOVÁ, moderátorka Peking...

Ukrajinské poučení pro Česko: Konec obranné a zahraniční politiky se slevou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: voxpot.cz , Autor: Vojtěch Bahenský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 06:42 , RU / měsíc:
2 548 , RU / den: 143 , Vydavatel: Voxpot reporters , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,00
...kdy bylo možné mít obranou a zahraniční politiku se slevou, je pryč. Vojtěch Bahenský je výzkumným pracovníkem Peace
Research Center Prague na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Symbolické vyjádření solidarity s Ukrajinou je jistě
potřebné, ale nemělo by zůstat pouze u něj / Foto:...

Čína si kvůli Rusku nebude chtít pálit prsty, zachová se jako chytrá horákyně, odhaduje analytička URL
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WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Anna Duchková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 10:43 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...myslím, že to nikdo úplně nechce,“ říká Ivana Karásková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky a pedagožka na
katedře mezinárodních vztahů Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jakou roli v konfliktu podle ní sehraje další velký
hráč na mezinárodní scéně – komunistická Čína? „Čína bude...

Čína si kvůli Rusku nebude chtít pálit prsty, zachová se jako chytrá horákyně, odhaduje analytička Karásková URL
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...myslím, že to nikdo úplně nechce,“ říká Ivana Karásková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky a pedagožka na
Katedře mezinárodních vztahů Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jakou roli v konfliktu podle ní sehraje další velký
hráč na mezinárodní scéně – komunistická Čína? „Čína bude...

Ukrajinci zmobilizovali extrémně pozdě, bude to pro ně těžké, říká politolog URL
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WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Vojtěch Gavriněv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 12:34 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Politika, Domácí, Svět,
Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 48 140 000
Jak Rusko zaútočilo? Jaké můžou být ztráty a kolik čekat obětí? Co rozhodne, jestli se Ukrajina dokáže bránit? V rozhovoru pro
Seznam Zprávy odpovídá politolog Jan Kofroň, odborník na politickou geografii a vojenské konflikty. Jak správně nazvat to, co
se teď děje na Ukrajině? Válka. Je to klasick...

Prezident Zeman v otázce Ruska přiznal, že se mýlil URL
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...řekl prezident. Zeman svá slova proti Rusku řekl pozdě, tvrdí někteří Politický geograf z katedry politologie Institutu
politologických studií FSV  UK  a Metropolitní univerzity Praha  Michael Romancov v České televizi [ČT] uvedl, že slova
prezidenta Miloše jsou správná, ale nejsou věrohodná. ...

Sankce proti Rusku
TV , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 12:46 , Sledovanost pořadu: 121 003 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 08:00 Ranní Televizní noviny , AVE: 1 142 680,00 Kč , GRP: 1,34
...největší stavební firmy v Rusku na výstavbu plynovodu a elektrického vedení. I on si je s Putinem velmi blízký. David
SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  Rotenberg je jednoznačně jeho osobní přítel, mám pocit, že ho snad přivedl k
judu. redaktor Marija...

Tady už jde o jaderné zbraně. Expert zmrazil URL
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WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: mp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 13:17 , Celková návštěvnost:
6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. , Země: Česko , AVE: 50 000,00 Kč , GRP: 2,30 , Návštěvy za měsíc:
6 500 000
...Jan Šír z Institutu mezinárodních studií FSV  UK  před kamerou ČT odhadl, kam až ruský prezident Vladimir Putin dojde, když
už se odhodlal rozpoutat válku proti Ukrajině. Šír má za to, že cílem ruské armády je minimálně hlavní město Ukrajiny Kyjev. Šír
dokonce nevyloučil i demonstraci jaderné síly ze...
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...spojencům Kremlu a systematicky bagatelizovala ruskou hrozbu," souhlasil v České televizi Jan Šír z Institutu mezinárodních
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zeman v projevu dále uvedl, že ačkoli má rád ruskou kulturu a váží si obětí
ruského národa ve druhé světové válce,...

Francie zakázala plastové obaly na ovoce a zeleninu, Česko se teprve potýká s brčky URL
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4 732 , RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...Sdílejte ho na sítích... O autorovi: Tereza Koudelová Tereza je studentkou žurnalistky na FSV  UK . Přispívá do magazínu
Reflex a je spoluzakladatelkou české pobočky mezinárodní organizace Sea...

Nevyzpytatelný Putin chce zvrátit prozápadní směr Ukrajiny, míní experti URL
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...změně vlády v Kyjevě a následně vyjednání podmínek míru výhodných pro Kreml,“ řekl ve čtvrtek Michal Smetana z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy . Nemusí však přitom podle něj jít o snahu Ruska
okupovat celou Ukrajinu. „Přinejmenším je nutné...
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TV , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 17:26 , Provozovatel: Česká televize , Země:
Česko , Pořad: 13:33 Studio ČT24
...navíc vyčlení byty zvlášť rekreační areály pro uprchlíky, která potom nabídne spolu s léky a lékařskou péčí. Michal
Romancov, politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  je stále hostem speciální vysílání vám za to děkuju.
Já máš, prosím, na úvod to zhodnotit, to tu dosavadní reakce...

Analytik: Není to fér souboj. Na morálce Ukrajinců by záležely boje ve městech, pokud Rusku nevyjde rychlá
invaze URL
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...ukrajinskou armádu a zničit její logistickou podporu – tímto směrem teď Rusko směřuje,“ popisuje Michal Smetana z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity . „Není to bohužel pro Ukrajinu fér souboj,“ připouští
Smetana. A to přesto, že je ukrajinská armáda v mnohem...
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RÁDIO , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: Frekvence 1 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 19:14 , Poslechovost pořadu:
72 948 , Provozovatel: Frekvence 1, a.s. , Země: Česko , Pořad: 18:00 Press klub , AVE: 1 394 113,00 Kč , GRP: 0,81
...stav. Válka na Ukrajině ten první. Hostem mimořádného Press klubu Frekvence 1 je politologický geograf z institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  pan Dr. Michael Romancov, vítejte. mluvčí 2, Dobrý večer.
mluvčí 1, --------------------...

Válka! Rusko napadlo Ukrajinu
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...se stal členem KGB. 5 let působil jako sovětský agent v Drážďanech a dodnes se německy bez problémů domluví. Karel
SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  Vladimir Putin vlastně zahájil tu kariéru v KGB, kde se seznámil s poměrně
důležitými lidmi, kteří ho provázejí vlastně i v...

Sociálně politické a sociálně-ekonomické dopady unijní Zelené dohody pro Evropu
TISK , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: FÓRUM sociální politiky , Strana: 23 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 00:28 , Vydavatel:
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV) , Země: Česko , Rubrika: Anketa
...prosperitu, ani ekologii. MPhil Pavel Ryska, Ph. D. (pavel_ryska@volny.cz) je absolventem doktorského studia na Institutu
ekonomických věd Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  (Institute of Economic Studies, Faculty  of  Social  Sciences ,
Charles University), Opletalova 26, 110 00, Praha 1,...

Novinařina vás občas nutí vést slušné řeči s neslušnými lidmi
TISK , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 6 , Autor: JAN KORBEL , Vytištěno: 487 696 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022
00:28 , Čtenost: 649 114 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Česká republika , AVE: 228 419,12 Kč , GRP: 7,21
...záleží nejvíc. Kdy býváte šťastná? Když mám kolem sebe svou rodinu a lidi, co mám ráda. Markéta Fialová * Narodila se 5.
února 1971 v Praze . * Je absolventkou Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v oboru masová komunikace. *
Žurnalistickou dráhu začala coby redakční elévka v oddělení...

Ze sociálních sítí
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https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zeman-ukrajina/r~a201169e955611ecab010cc47ab5f122/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fdomaci%2Fzeman-ukrajina%2Fr%7Ea201169e955611ecab010cc47ab5f122%2F
https://www.ekonews.cz/francie-zakazala-plastove-obaly-na-ovoce-a-zeleninu-cesko-se-teprve-potyka-s-brcky/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ekonews.cz%2Ffrancie-zakazala-plastove-obaly-na-ovoce-a-zeleninu-cesko-se-teprve-potyka-s-brcky%2F
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/putin-chce-vpadem-zvratit-prozapadni-smerovani-ukrajiny-mini-experti.A220224_134340_domaci_vank
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fdomaci%2Fputin-chce-vpadem-zvratit-prozapadni-smerovani-ukrajiny-mini-experti.A220224_134340_domaci_vank
http://plus.rozhlas.cz/analytik-neni-fer-souboj-na-moralce-ukrajincu-zalezely-boje-ve-mestech-pokud-8688939
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fanalytik-neni-fer-souboj-na-moralce-ukrajincu-zalezely-boje-ve-mestech-pokud-8688939
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Ze sociálních sítí
TISK , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: Pražský deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 720 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 01:08 , Čtenost:
14 532 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha,zpravodajství , AVE: 9 485,48 Kč , GRP: 0,16
...radnice hned vedle infocentra. @MC_Praha2 účet městské části Praha 2 Placky na podporu Ukrajiny si můžou studenti,
akademici a zaměstnanci Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vyzvednout ve všech našich budovách. @FSV_UK účet
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Rada městské části...

Ruská invaze
TV , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 01:43 , Sledovanost pořadu: 895 356 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 19:00 Události , AVE: 49 201 416,00 Kč , GRP: 9,95
...představit, že by Rusové poslali třeba do akce strategické bombardéry. Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní analytik, Institut
politologických studií FSV  UK  Je zásadní akcentovat, že proti sobě v tuto chvíli stojí první a druhá největší armáda
Evropy. Martin TYBUREC, redaktor ČT...

Putin může skončit až v Berlíně. Německo se musí vyzbrojit, varuje historik
TISK , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 14 , Autor: Ondřej Houska , Vytištěno: 19 475 , Prodáno: 27 614 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 02:21 , Čtenost: 148 177 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Invaze na Ukrajinu , AVE:
512 354,49 Kč , GRP: 1,65
...východní Evropy. Je profesorem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, předtím řadu let vedl katedru německých a
rakouských studií na Fakultě  sociálních  věd  UK . Je vedoucím redaktorem Českého časopisu historického, což je
nejdůležitější český odborný časopis o historii. ...

Mír v Evropě byl jen historická výjimka. Tohle je budoucnost
TISK , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 18 , Autor: Jan Kofroň , Vytištěno: 19 475 , Prodáno: 27 614 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 25.02.2022 02:21 , Čtenost: 148 177 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Názory , AVE: 112 289,71 Kč , GRP: 1,65
Geopolitika Před dvaatřiceti lety skončila studená válka, rozpadl se SSSR a my se na těch dvaatřicet let octli doslova v
pohádkové geopolitické situaci. Teď tahle geopolitická realita hoří přímo před našimi zraky. Evropa, zejména ta část, kde
žijeme, dnes nad ránem vykročila kupředu do minulosti....

V kůži Vladimira Putina
TISK , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 12 , Autor: KAREL SVOBODA , Vytištěno: 30 974 , Prodáno: 23 792 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 25.02.2022 03:05 , Čtenost: 152 666 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Názory , AVE: 89 329,73 Kč , GRP: 1,70
Racionální a iracionální motivace ruského prezidenta k útoku na Ukrajinu Zahájení ruské války proti Ukrajině pochopitelně
nelze sledovat bez emocí. Nikým nevyhlášený a nevyprovokovaný útok proti Ukrajině, kdy ještě chvíli před ním mluvil Putin o
tom, že Ukrajina má být neutrální a demilitarizovaná...

„Ukrajinská občanská společnost utrpěla velký šok.“ S Pavlem Havlíčkem o válce na Ukrajině a možnostech
pomoci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: svetneziskovek.cz , Autor: Anna Jurečková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 08:01 , RU /
měsíc: 111 864 , RU / den: 8 426 , Vydavatel: Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. , Země: Česko , Rubrika: Aktuálně / Lidé , AVE:
7 500,00 Kč , GRP: 0,09
...University of Glasgow v kombinaci s Evropskými studii na Jagellonské univerzitě v polském Krakově. Bakalářský program
absolvoval v roce 2015 na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . ...

Speciál: Analytik: Není to fér. Na morálce Ukrajinců by záležely boje ve městech, pokud nevyjde rychlá invaze URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 08:49 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...ukrajinskou armádu a zničit její logistickou podporu – tímto směrem teď Rusko směřuje,“ popisuje Michal Smetana z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity . Popis podcastu Hosté ze všech možných oborů.
Rozhovory do hloubky i s lehkostí. ...

Přepis: Jak to vidí Andor Šándor, Michal Smetana a Adam Černý – 24. února 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 09:44 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...komentátorPokud možno dobré ráno.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMichal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog na
Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , koordinátor univerzitního výzkumného centra
Peace Research Centre Prague. Dobrý den, pane Smetano, i vám.Michal...

Speciál - Jakub Lucký, Viktor Daněk, Martin Novák, Ivana Karásková
RÁDIO , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 14:12 , Provozovatel: ČESKÝ
ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 14:10 Speciál II.
... moderátor My teď budeme mluvit s analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky a pedagožkou na Katedře mezinárodních
vztahů Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Ivanou Karáskovou. Dobrý den. Vítám vás ve vysílání. Ivana
KARÁSKOVÁ, analytička Asociace pro mezinárodní otázky...

Michael Romancov: Putin vnesl do Evropy velkou válku, kterou jsme naposledy zažili v roce 1939 URL
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https://svetneziskovek.cz/lide/ukrajinska-obcanska-spolecnost-utrpela-velky-sok-s-pavlem-havlickem-o-valce-na-ukrajine-1
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fsvetneziskovek.cz%2Flide%2Fukrajinska-obcanska-spolecnost-utrpela-velky-sok-s-pavlem-havlickem-o-valce-na-ukrajine-1
https://talk.youradio.cz/porady/rozhovory/special-analytik-neni-to-fer-na-moralce-ukrajincu-by-zalezely-boje-ve-mestech-pokud-nevyjde-rychla-invaze-0
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Frozhovory%2Fspecial-analytik-neni-to-fer-na-moralce-ukrajincu-by-zalezely-boje-ve-mestech-pokud-nevyjde-rychla-invaze-0
http://dvojka.rozhlas.cz/prepis-jak-vidi-andor-sandor-michal-smetana-a-adam-cerny-24-unora-2022-8689554
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fprepis-jak-vidi-andor-sandor-michal-smetana-a-adam-cerny-24-unora-2022-8689554
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Michael Romancov: Putin vnesl do Evropy velkou válku, kterou jsme naposledy zažili v roce 1939 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: frekvence1.cz , Autor: Barbora Turková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 14:40 , Celková
návštěvnost: 893 300 , RU / den: 19 660 , Vydavatel: frekvence1.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,22
...útok očekávat a jak se situace bude vyvíjet dál? Spousta otázek a jen málo odpovědí. Na ty se snaží odpovědět v Press
klubu politicky geograf UK FSV  Praha  Michael Romancov. Ani sám Michael Romancov nečekal po celém vývoji událostí
zprávy, které nás ve čtvrtek ráno probudili. “ Navzdory tomu, že...

Studio ČT24 13:30
TV , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 15:05 , Provozovatel: Česká televize , Země:
Česko , Pořad: 13:33 Studio ČT24
...jak situaci na Ukrajině, to teď proberu s Jiřím Pondělíčkem amerikanistou z katedry severoamerických studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  přeji hezký den. mluvčí 3, Dobrý den. mluvčí 1, Jak
odvážná je zatím...

Až opadne první šok. Státy EU se rychle shodly na tvrdých sankcích proti Rusku, jednota ale nemusí vydržet URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Houska , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 15:26 , Celková
návštěvnost: 4 520 000 , RU / měsíc: 972 852 , RU / den: 101 779 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,13 , Návštěvy
za měsíc: 3 900 000
...ošklivě vypadá jako rok 1956 v Maďarsku,“ řekl HN s narážkou na sovětskou invazi do Maďarska v roce 1956 Tomáš Weiss z
katedry evropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ). Podobně jako Orbán také dřívější italské
vlády ve vztahu k Rusku zdůrazňovaly hlavně to, že dosavadní...

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 14 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.02.2022 00:38 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 669 240,00 Kč , GRP: 5,92
...-------------------- A já už teď ve vysílání vítám Jana Kofroně, politického geografa z Katedry politologie Institutu politologických
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer, pane doktore, jak hodnotíte výkon ruské armády? Splnila
očekávání, které do ní Vladimir Putin vkládá?...

Ekonomické dopady války
RÁDIO , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: ČRo Dvojka , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.02.2022 02:14 , Poslechovost pořadu:
151 305 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:30 Jak to vidí , AVE: 1 153 614,00 Kč , GRP: 1,68
...V následující hodině se budeme věnovat ekonomickým dopadům války. Debatovat budou Antonie Doležalová, hospodářská
historička, pedagožka na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a v Cambridge. Dobrý den, paní docentko. Antonie
DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka Dobré ráno...

Ludvík: Sankce chování Ruska nezmění, Západ Ukrajině moc nepomohl URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.02.2022 , Zdroj: novinky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.02.2022 11:35 , Celková návštěvnost: 151 311 588 , RU /
měsíc: 5 608 102 , RU / den: 2 082 124 , Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 23,13 , Návštěvy za měsíc: 117 000 000
...země Ukrajině pomoci vojensky, riskují zažehnutí třetí světové války, říká v rozhovoru pro Novinky Jan Ludvík z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity . Budou sankce EU a USA vůči Rusku účinné? Je potřeba
říci, že za posledních 70 let známe asi 1400 případů, kdy...

„Čeho jste ochotni vzdát se pro mír?“ O ekonomických dopadech ruské invaze na Ukrajinu diskutují ekonomové
Richard Hindls, Lukáš Kovanda a Antonie Dol URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Rostislav Taud , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.02.2022 14:39 , RU / měsíc:
531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Ekonomické , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...jsme všichni, co se stalo, když jsme neměli dost čipů do aut.“ Doležalová: Putin se bude dívat dál Hospodářská historička a
pedagožka na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a v Cambridge Antonie Doležalová ovšem připomíná, že ačkoli
jsou současné sankce namířené proti nejbohatším Rusům...

Neodepisujme Ukrajinu! Stůjme při ní! Z historie ruských prohraných válek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.02.2022 , Zdroj: forum24.cz , Autor: Jaroslav Kurfürst , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.02.2022 16:53 , Celková
návštěvnost: 4 170 000 , RU / měsíc: 1 130 356 , RU / den: 115 248 , Vydavatel: FORUM 24 a.s. , Země: Česko , Rubrika: Nová Orientace , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 1,28 , Návštěvy za měsíc: 5 000 000
...v Moskvě, Washingtonu a Bruselu (v letech 2014–2019). Od roku 2019 je zvláštním zmocněncem MZV pro Východní
partnerství, externě přednáší na FSV  UK  a FF UK....

Leverkusen zvítězil i bez Schicka a upevnil si třetí místo v tabulce URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.02.2022 , Zdroj: tn.cz , Autor: Jakub Martinovský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.02.2022 18:17 , Celková návštěvnost:
15 514 249 , RU / měsíc: 2 942 884 , RU / den: 341 691 , Vydavatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , AVE: 19 000,00 Kč , GRP: 3,80
...Mönchengladbach –? Vfl Wolfsburg 2:2 Branky: 42. Thuram (Pléa), 82. Embolo – 6. Wind (Baku), 33. Bornauw (Philipp) 1.
FC Union Berlín –? 1. FSV  Mohuč 3:1 Branky: 7. Haraguči, 56. Becker (Giesselmann), 75. Awoniyi (Becker) – 90. Burgzorg
18:30 Eintracht Frankfurt –? Bayern Mnichov TN.cz ...
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https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/michael-romancov-putin-vnesl-do-evropy-velkou-valku-valku-kterou-jsme-naposledy-zazili-v-roce-1939.shtml
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.frekvence1.cz%2Fclanky%2Fzpravy%2Fmichael-romancov-putin-vnesl-do-evropy-velkou-valku-valku-kterou-jsme-naposledy-zazili-v-roce-1939.shtml
https://hn.hn.cz/c1-67038400-az-opadne-prvni-sok-staty-eu-se-rychle-shodly-na-tvrdych-sankcich-proti-rusku-jednota-ale-nemusi-vydrzet
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fhn.hn.cz%2Fc1-67038400-az-opadne-prvni-sok-staty-eu-se-rychle-shodly-na-tvrdych-sankcich-proti-rusku-jednota-ale-nemusi-vydrzet
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/ludvik-sankce-chovani-ruska-nezmeni-zapad-ukrajine-moc-nepomohl-40388463
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fvalka-na-ukrajine%2Fclanek%2Fludvik-sankce-chovani-ruska-nezmeni-zapad-ukrajine-moc-nepomohl-40388463
http://dvojka.rozhlas.cz/ceho-jste-ochotni-vzdat-se-pro-mir-o-ekonomickych-dopadech-ruske-invaze-na-8689638
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fceho-jste-ochotni-vzdat-se-pro-mir-o-ekonomickych-dopadech-ruske-invaze-na-8689638
https://www.forum24.cz/neodepisujme-ukrajinu-stujme-pri-ni-z-historie-ruskych-prohranych-valek/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.forum24.cz%2Fneodepisujme-ukrajinu-stujme-pri-ni-z-historie-ruskych-prohranych-valek%2F
https://tn.nova.cz/sport/clanek/455849-leverkusen-zvitezil-i-bez-schicka-a-upevnil-si-treti-misto-v-tabulce
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftn.nova.cz%2Fsport%2Fclanek%2F455849-leverkusen-zvitezil-i-bez-schicka-a-upevnil-si-treti-misto-v-tabulce
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Ruský útok na Ukrajinu
RÁDIO , Datum: 26.02.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.02.2022 18:53 , Poslechovost pořadu: 38 604
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 17:34 Zaostřeno , AVE: 4 012 400,00 Kč , GRP: 0,43
...jaké to bylo a jak to vypadalo. Vztah Čechů k Rusku prošel v každém případě po roce 1989 docela zajímavým vývojem. Karel
Svoboda je politolog z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Popisuje postoj České republiky vůči někdejší
supervelmoci v devadesátých letech minulého století. Karel...

Zmražení dolarů a eur ubere Putinovi část zdrojů k válčení URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Jiří Nádoba , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.02.2022 02:33 , Celková návštěvnost:
1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Kontext , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,41
...než ta, která má možnost se volně pohybovat,“ uvedl k debatě o zmražení devizových rezerv ve vysílání České televize
politický geograf UK FSV  Michael Romancov. ...

„Tady je to naše, řekneme vám proč.“ Putin postupuje v logice, kterou vymysleli a prosazovali všichni sovětští
vůdci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.02.2022 14:51 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...Ostatně, jeho současná vystoupení i činy jsou toho nejlepším důkazem. Autor je externí spolupracovník Deníku N, politický
geograf, působí na Fakultě  sociálních  věd  UK  a Metropolitní univerzitě Praha . V rubrice komentáře dáváme prostor
různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko...

Mapa jaderných elektráren na Ukrajině. Vydržet mají i pád stíhačky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Vojtěch Gavriněv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.02.2022 15:30 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Politika, Domácí, Svět,
Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 48 140 000
...stran si to nepřeje, vysvětluje pro Seznam Zprávy politolog Michal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog na Institutu
politologických studií FSV  UK , koordinátor výzkumného centra Peace Research Center Prague a vedoucí Experimental Lab
for International Security Studies. „Vždycky se může stát...

Z komika válečným prezidentem. Jak se Zelenskyj stal Putinovým nepřítelem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.02.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.02.2022 21:13 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 48 140 000
...úlev, daňové prázdniny,“ uvedl po prvním kole ukrajinských voleb v roce 2019 pro Seznam Zprávy odborník na
východoevropskou politiku Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Již první část prezidentského klání Zelenskyj
vyhrál s přehledem – získal podporu 30,4 procenta voličů. Jeho...

Když bude chtít Putin zmáčknout knoflík? Účinná obrana není URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.02.2022 21:13 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 48 140 000
...ruskými jadernými zbraněmi vlastně má, se Seznam Zprávy pokusily v rozhovoru s výzkumným pracovníkem a pedagogem
Institutu politologických studií FSV  UK  Michalem Smetanou. „Pokud by se Rusko rozhodlo jaderné zbraně použít v zásadním
rozsahu, budou schopni je použít efektivně a nemůžeme mluvit o...

Pohotovost jaderných sil
TV , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 13 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.02.2022 22:57 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 1 286 428,00 Kč , GRP: 5,92
...jak jsme slyšeli, okamžitě reagoval, že jde o velmi nebezpečnou hru. A ve vysílání je teď s námi Vlastislav Bříza, odborník na
jaderné zbraně z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer, pane doktore. Obecná představa je taková, že
někdo stiskne červené tlačítko a odpálí jadernou...

Petra Gümplová: Voda je nejen komodita, ale i věc lidských práv URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 00:52 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovory , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02
...Petra Gümplová vystudovala sociologii na FSV  UK , během studia pracovala v médiích, a to ji přivedlo k politologii. Titul Ph.
D. získala na New School for Social Research v New Yorku. Působí v Německu, nyní na Univerzitě Jena, kde se zabývá tématy
jako přírodní zdroje a globální spravedlnost. ...

Válka! Putin vyhrožuje světu jadernými zbraněmi
TV , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 00:52 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 2 763 488,00 Kč , GRP: 9,67
...síly. Je podle vás vůbec reálný jaderný konflikt v jedenadvacátém století? Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut
politologických studií FSV  UK  Reálný dozajista je. To, co ruský prezident udělal, je jednoznačný signál západu, aby se do
konfliktu na Ukrajině nemíchal, aby...
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https://www.respekt.cz/kontext/zmrazeni-dolaru-a-eur-ubere-putinovi-cast-zdroju-k-valceni
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.respekt.cz%2Fkontext%2Fzmrazeni-dolaru-a-eur-ubere-putinovi-cast-zdroju-k-valceni
https://denikn.cz/821722/tady-je-to-nase-rekneme-vam-proc-putin-postupuje-v-logice-kterou-vymysleli-a-prosazovali-vsichni-sovetsti-vudci/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F821722%2Ftady-je-to-nase-rekneme-vam-proc-putin-postupuje-v-logice-kterou-vymysleli-a-prosazovali-vsichni-sovetsti-vudci%2F
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-mapa-jadernych-elektraren-na-ukrajine-vydrzet-maji-i-pad-stihacky-190572
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fdomaci-politika-mapa-jadernych-elektraren-na-ukrajine-vydrzet-maji-i-pad-stihacky-190572
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-z-komika-valecnym-prezidentem-zelenskyj-a-jeho-cesta-na-nebezpecny-vrchol-190646
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-z-komika-valecnym-prezidentem-zelenskyj-a-jeho-cesta-na-nebezpecny-vrchol-190646
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-kdyz-bude-chtit-putin-zmacknout-knoflik-ucinna-obrana-neni-190859
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-kdyz-bude-chtit-putin-zmacknout-knoflik-ucinna-obrana-neni-190859
https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory/gumplova-voda-je-nejen-komodita-ale-i-vec-lidskych-prav
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvedavyzkum.cz%2Frozhovory%2Frozhovory%2Fgumplova-voda-je-nejen-komodita-ale-i-vec-lidskych-prav
http://www.newtonmedia.eu/


Neděle byla těžká, připustil ukrajinský generální štáb URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apm , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 02:09 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , GRP:
1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...jihu z dočasně okupovaného Krymu. ČT24 rozebrala situaci na bojištích s politickým geografem Janem Kofroněm z institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ten zdůraznil klíčovou roli mostů přes řeku Dněpr, na nichž
z velké části záleží případný ruský postup směrem na...

Hledání ticha
TV , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: ČT 2 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 03:25 , Sledovanost pořadu: 32 894 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:30 Nedej se , AVE: 850 815,00 Kč , GRP: 0,37
...KRAJNHANZL, psycholog, FSV  MUNI, Brno Osobně považuji vlastně ticho a s tím související vlastně odpočinutou
pozornost za úplně jako vlastně klíčovou otázku jako dnešní doby a vlastně otázku i pro příští roky. Chápu, že nás všechny
napadne věc, jako je klimatická změna a...

Ke Kyjevu míří pětikilometrový ruský konvoj, z Běloruska podle Ukrajiny vylétly stíhačky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apmško , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 04:58 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00
Kč , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...jihu z dočasně okupovaného Krymu. ČT24 rozebrala situaci na bojištích s politickým geografem Janem Kofroněm z institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ten zdůraznil klíčovou roli mostů přes řeku Dněpr, na nichž
z velké části záleží případný ruský postup směrem na...

Kyjev jsme v noci ubránili, zní od Ukrajinců. Čekají se první jednání o příměří URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apmško , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 07:39 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00
Kč , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...jihu z dočasně okupovaného Krymu. ČT24 rozebrala situaci na bojištích s politickým geografem Janem Kofroněm z institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ten zdůraznil klíčovou roli mostů přes řeku Dněpr, na nichž
z velké části záleží případný ruský postup směrem na...

Jak se z nepříliš úspěšného agenta KGB stal jeden z nejmocnějších mužů světa
TV , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 09:01 , Sledovanost pořadu: 352 066 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 22:10 Střepiny , AVE: 1 279 704,00 Kč , GRP: 3,91
...rozumí jen síle a proč Západ nerozumí jemu? Kontext a komentář přidali Michael Romancov a Karel Svoboda. Michael
ROMANCOV, politický geograf, UK FSV  a MUP Putin si vytvořil image muže železného. Typický ruský autokrat. Dneska
mezinárodní zločinec. Vladimir Putin se narodil...

168 hodin - Válka na Ukrajině
TV , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 09:24 , Sledovanost pořadu: 384 828 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:45 168 hodin , AVE: 13 061 445,00 Kč , GRP: 4,28
...několika dny jsem řekl, že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Michael
ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  Miloše Zemana dohonil Miloš Zeman. Jeho chování po celou tu dobu, co je
prezidentem České republiky, se v tomto ohledu...

Film Až zařve lev je dokončen! URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ikoktejl.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 09:59 , RU / měsíc: 7 491 , RU / den: 681 ,
Vydavatel: Czech Press Group a.s. , Země: Česko , AVE: 8 500,00 Kč , GRP: 0,01
...Jany Škopkové /za podpory Státního fondu kinematografie Délka filmu: 100 minut Premiéra: 5. dubna 2022 Jan E. Svatoš je
absolvent pražské  FAMU, Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
Pracuje v osvědčeném tvůrčím tandemu s kameramankou Romi...

Tři večery pro Ukrajinu: Právnická fakulta UK pořádá benefiční diskuse URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: advokatnidenik.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 10:44 , Celková návštěvnost: 65 876 , RU
/ měsíc: 36 945 , RU / den: 1 231 , Vydavatel: Česká advokátní komora v Praze , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,01
...iniciovali studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy a spolku Common Law Society, ve spojení s kolegy z Politologického
klubu působícího na Fakultě  sociálních  věd  UK . Během tří večerů (28. února – 2. března 2022) vždy od 18:00 hodin se
budou vyučující UK a reportéři ze zasažených oblastí...

Současná situace je bankrotem představy o tom, že Rusko může být náš partner, říká politolog Plecitý URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: reflex.cz , Autor: Bohumil Pečinka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 10:54 , Celková
návštěvnost: 5 050 000 , RU / měsíc: 2 176 884 , RU / den: 205 559 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Válka na
Ukrajině , AVE: 20 000,00 Kč , GRP: 2,28
...této anketě se pokusíme čtenářům představit názory opinion leadrů českého veřejného prostoru. Petr Plecitý (52) je
absolventem politologie na FSV  UK . Zabývá se energetickou bezpečností a mezinárodními vztahy. Pracuje jako konzultant. K
čemu vlastně dnes na Ukrajině dochází? Nejsme svědky...
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https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3448508-nedele-byla-tezka-pripustil-ukrajinsky-generalni-stab
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3448508-nedele-byla-tezka-pripustil-ukrajinsky-generalni-stab
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3448508-nedele-byla-tezka-pripustil-ukrajinsky-generalni-stab
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3448508-nedele-byla-tezka-pripustil-ukrajinsky-generalni-stab
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3448508-nedele-byla-tezka-pripustil-ukrajinsky-generalni-stab
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3448508-nedele-byla-tezka-pripustil-ukrajinsky-generalni-stab
https://www.ikoktejl.cz/tipy-a-rady/film-az-zarve-lev-je-dokoncen/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ikoktejl.cz%2Ftipy-a-rady%2Ffilm-az-zarve-lev-je-dokoncen%2F
https://advokatnidenik.cz/2022/02/28/tri-vecery-pro-ukrajinu-pravnicka-fakulta-uk-porada-beneficni-diskuse/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fadvokatnidenik.cz%2F2022%2F02%2F28%2Ftri-vecery-pro-ukrajinu-pravnicka-fakulta-uk-porada-beneficni-diskuse%2F
https://www.reflex.cz/clanek/111913/soucasna-situace-je-bankrotem-predstavy-o-tom-ze-rusko-muze-byt-nas-partner-rika-politolog-plecity
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.reflex.cz%2Fclanek%2F111913%2Fsoucasna-situace-je-bankrotem-predstavy-o-tom-ze-rusko-muze-byt-nas-partner-rika-politolog-plecity
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Současná situace je bankrotem představy o tom, že Rusko může být náš partner, říká politolog Plecitý URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: lideazeme.cz , Autor: Bohumil Pečinka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 12:15 , RU / den:
50 000 , Vydavatel: lideazeme.cz , Země: Česko , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,56
...této anketě se pokusíme čtenářům představit názory opinion leadrů českého veřejného prostoru. Petr Plecitý (52) je
absolventem politologie na FSV  UK . Zabývá se energetickou bezpečností a mezinárodními vztahy. Pracuje jako konzultant. K
čemu vlastně dnes na Ukrajině dochází? Nejsme svědky...

Putin naznačuje, že je schopen povýšit konflikt na jaderný. Jde o psychologický tlak, myslí si expert na jaderné
zbraně URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ČRo - radiozurnal.cz , Autor: Prokop Havel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 12:28 , RU /
měsíc: 740 274 , RU / den: 55 760 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,62
...strategie. Prezident Putin to tímto aktem prokázal,“ konstatuje odborník na jaderné zbraně Vlastislav Bříza z Katedry
mezinárodních vztahů Fakulty  sociálních  věd  UK . „Ruský prezident byl záměrně velmi teoretický. Stupeň bojové
pohotovosti, který zmínil, de facto neexistuje. Byl to psychologický...

Putin naznačuje, že je schopen povýšit konflikt na jaderný. Jde o psychologický tlak, myslí si expert na jaderné
zbraně URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ČRo - radiozurnal.cz , Autor: Prokop Havel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 12:28 , RU /
měsíc: 740 274 , RU / den: 55 760 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,62
...strategie. Prezident Putin to tímto aktem prokázal,“ konstatuje odborník na jaderné zbraně Vlastislav Bříza z Katedry
mezinárodních vztahů Fakulty  sociálních  věd  UK . „Ruský prezident byl záměrně velmi teoretický. Stupeň bojové
pohotovosti, který zmínil, de facto neexistuje. Byl to psychologický...

Jak dětem pomoci vyrovnat se se zprávami o válce a orientovat se v nich? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: eduin.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 12:50 , RU / den: 2 500 , Vydavatel: eduin.cz , Země:
Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
...vztahů. Občankáři také odstartovali sérii rozhovorů s odborníky – prvním hostem byl Vojtěch Bahenský z Institutu
politologických studií FSV  UK , ptá se student oktávy z Gymnázia Evolution Ondřej Maryška. Cílem je orientace v širším
kontextu ruského útoku (vhodné pro středoškoláky). Samostatným...

KOMENTÁŘ: Jak funguje propaganda dovnitř aneb proč je zatím v Rusku klid URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Karel Svoboda, Institut mezinárodních studií FSV UK , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 28.02.2022 14:58 , Celková návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko ,
Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...části veřejnosti s prezidentem, vysvětluje v komentáři pro MF DNES politolog a expert na Rusko Karel Svoboda z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK . Média v tyto dny, naprosto logicky, vydávají zprávy o tom, jak probíhají boje mezi invazní
armádou Ruska a obránci Ukrajiny. Zprávy z bojiště,...

Sbírka hmotných věcí na pomoc Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: cvut.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 15:47 , Celková návštěvnost: 3 780 000 , RU / den:
2 500 , Vydavatel: cvut.cz , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
Silicon Hill (největší klub SU ČVUT, na kolejích Strahov) organizuje Sbírku hmotných věcí na pomoc Ukrajině, začala 27.2.a
bude probíhat minimálně do čtvrtka, vždy v čase 10:00-17:00. Přinést věci může kdokoli, hlavně hygienické a zdravotnické
potřeby, teplé oblečení, spacáky, jídlo pro děti atd. S...

Charkov čelil mohutnému ostřelování, Ukrajinci uvádějí desítky mrtvých URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apmškohop , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 18:44 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00
Kč , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...jihu z dočasně okupovaného Krymu. ČT24 rozebrala situaci na bojištích s politickým geografem Janem Kofroněm z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ten zdůraznil klíčovou roli mostů přes řeku Dněpr, na nichž
z velké části záleží případný ruský postup směrem na...

DVTV Interview - Jan Ludvík
TV , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: DVTV , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 20:38 , Provozovatel: Economia, a.s. , Země:
Česko , Pořad: 17:00 Drtinová Veselovský - Rozhovor
...moderátorka Jan Ludvík je naším hostem. Specialista na strategii, válku a jaderné zbraně z Katedry bezpečnostních studií
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne. Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK
Dobré odpoledne. /začátek...

„Připravte si evakuační zavazadlo…“ Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal neuvěřitelnou zprávu URL
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https://www.reflex.cz/clanek/valka-na-ukrajine/111913/soucasna-situace-je-bankrotem-predstavy-o-tom-ze-rusko-muze-byt-nas-partner-rika-politolog-plecity.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.reflex.cz%2Fclanek%2Fvalka-na-ukrajine%2F111913%2Fsoucasna-situace-je-bankrotem-predstavy-o-tom-ze-rusko-muze-byt-nas-partner-rika-politolog-plecity.html
http://radiozurnal.rozhlas.cz/putin-naznacuje-ze-je-schopen-povysit-konflikt-na-jaderny-jde-o-psychologicky-8691396
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fradiozurnal.rozhlas.cz%2Fputin-naznacuje-ze-je-schopen-povysit-konflikt-na-jaderny-jde-o-psychologicky-8691396
http://radiozurnal.rozhlas.cz/putin-naznacuje-ze-je-schopen-povysit-konflikt-na-jaderny-jde-o-psychologicky-8691396
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fradiozurnal.rozhlas.cz%2Fputin-naznacuje-ze-je-schopen-povysit-konflikt-na-jaderny-jde-o-psychologicky-8691396
https://www.eduin.cz/clanky/jak-detem-pomoci-vyrovnat-se-se-zpravami-o-valce-a-orientovat-se-v-nich/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.eduin.cz%2Fclanky%2Fjak-detem-pomoci-vyrovnat-se-se-zpravami-o-valce-a-orientovat-se-v-nich%2F
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/komentar-rusko-ukrajina-konflikt-propaganda-dezinformace.A220227_171102_zahranicni_lisv
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Fkomentar-rusko-ukrajina-konflikt-propaganda-dezinformace.A220227_171102_zahranicni_lisv
http://akce.cvut.cz/?node=cal_item&idevent=6951&lang=cz
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fakce.cvut.cz%2F%3Fnode%3Dcal_item%26idevent%3D6951%26lang%3Dcz
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3448508-nedele-byla-tezka-pripustil-ukrajinsky-generalni-stab
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3448508-nedele-byla-tezka-pripustil-ukrajinsky-generalni-stab
http://www.newtonmedia.eu/


„Připravte si evakuační zavazadlo…“ Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal neuvěřitelnou zprávu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: prahain.cz , Autor: Jan Svoboda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 21:27 , Vydavatel: Flowee
s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Život ve městě
...v tuto chvíli je potřeba diváky uklidnit, že takový scénář nehrozí," řekl na Primě Vlastislav Bříza, expert na jaderné zbraně z
Fakulty  sociálních  věd  UK . Svět i nadále reaguje na ruskou agresi, v tuto chvíli zejména sankcemi a ekonomickými
restrikcemi. Přidávají se také postihy podnikatelů,...

Ruské tanky jsou modernější formou sovětských předchůdců. Mají své slabiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: vkl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 22:16 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 , Návštěvy za
měsíc: 17 300 000
...největším problémem je, že náboje jsou tam uložené dokola v té věži, nebo pod tou věží,“ popisuje Jan Kofroň z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Při zásahu z boku tak hrozí, že se odpálí i munice přímo v
tanku. „A to samozřejmě vede ke katastrofálním...

Archiweb URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: archiweb.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 00:34 , Celková návštěvnost: 178 310 , RU /
den: 3 640 , Vydavatel: archiweb.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,04
Co je architektura? přednáška Miroslava Šika na FSv ČVUT Přednášky architektury na Fakultě stavební ČVUT

Důsledky pro klienty Sperbank v ČR
TV , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 00:49 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 375 084,00 Kč , GRP: 0,31
...tomu od kubánské krize byla nejblíž. Jakub ŽELEZNÝ, moderátor Za chviličku si o tom budu povídat s doktorem Smetanou z
Fakulty  sociálních  věd , ale co ta energetika? Co ten plyn? A s nadsázkou se teď říká, že když se trošku ubere doma s
topením, takže tím bojujeme proti...

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 00:49 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 260 475,00 Kč , GRP: 0,31
.../ukázka/ Jakub ŽELEZNÝ, moderátor Dalším hostem je Michal Smetana, bezpečnostní analytik z Katedry bezpečnostních
studií Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity . Vítám vás. Dobrý večer. Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK ...

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 00:57 , Sledovanost pořadu: 895 356 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 19:00 Události , AVE: 40 119 705,00 Kč , GRP: 9,95
...řidič a střelec. Dělo se nabíjí automaticky. A to je zároveň i slabé místo obou typů tanků. Jan KOFROŇ, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  Největším problémem je, že ty náboje jsou tam takhle uložený dokola
vlastně v té věži nebo pod tou věží. Vladimír...

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 03:33 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 6 934 410,00 Kč , GRP: 0,75
...A já už teď zdravím Michaela Romancova, politického geografa, s kterým jsme ve spojení, hezký večer. Michael
ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Dobrý večer. Tereza ŘEZNÍČKOVÁ,
moderátorka My dnes mluvíme o tom, že...

Bitcoin přišel o geopolitickou nevinnost
TISK , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: E15 , Strana: 8 , Autor: Jan Vávra , Vytištěno: 13 570 , Prodáno: 2 661 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
01.03.2022 03:33 , Čtenost: 70 728 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Válka na Ukrajině , AVE: 215 191,69 Kč , GRP:
0,79
...nalézt zahraniční protějšky ochotné nést rizika výrazných cenových výkyvů,“ napsal Martin Tremčinský, doktorand Institutu
sociologických studií FSV  UK , kde se dlouhodobě věnuje fenoménu bitcoinu. Hledání přístavu Nejrozšířenější kryptoměna
navíc po zahájení ruské agrese bojuje o oprávněnost...

Rusko zvýšilo brutalitu útoků, ukrajinské síly zatím odolávají. Moskva a Kyjev poprvé jednaly URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apmškohopzemher , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 06:40 , Celková
návštěvnost: 8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...jihu z dočasně okupovaného Krymu. ČT24 rozebrala situaci na bojištích s politickým geografem Janem Kofroněm z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ten zdůraznil klíčovou roli mostů přes řeku Dněpr, na nichž
z velké části záleží případný ruský postup směrem na...

Martin Laryš: Ukrajina má šanci se ubránit. Ruský voják je kanonenfutr URL
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https://www.prahain.cz/zivot-ve-meste/pripravte-si-evakuacni-zavazadlo-statni-urad-pro-jadernou-bezpecnost-vydal-neuveritelnou-zpravu-3737.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.prahain.cz%2Fzivot-ve-meste%2Fpripravte-si-evakuacni-zavazadlo-statni-urad-pro-jadernou-bezpecnost-vydal-neuveritelnou-zpravu-3737.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3448936-ruske-tanky-jsou-modernejsi-formou-sovetskych-predchudcu-maji-sve-slabiny
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3448936-ruske-tanky-jsou-modernejsi-formou-sovetskych-predchudcu-maji-sve-slabiny
https://www.archiweb.cz/en/e/2022-03-09
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.archiweb.cz%2Fen%2Fe%2F2022-03-09
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3448508-nedele-byla-tezka-pripustil-ukrajinsky-generalni-stab
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3448508-nedele-byla-tezka-pripustil-ukrajinsky-generalni-stab
http://www.newtonmedia.eu/


Martin Laryš: Ukrajina má šanci se ubránit. Ruský voják je kanonenfutr URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: e15.cz , Autor: Martin Laryš , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 06:40 , Celková návštěvnost:
2 790 000 , RU / měsíc: 1 504 515 , RU / den: 117 688 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Názory , AVE: 35 000,00 Kč ,
GRP: 1,31
...že s tím stejně nic neuděláme. Není to pravda. Ukrajina má šanci se ubránit a každý z nás na tom může mít svůj malý podíl.
Autor je politolog na FSV  UK  ...

Slavia-Sparta! Sparťané i s Jabloncem, Plzeň ve Zlíně, City-United, Liverpool-West Ham, Neapol-AC Milán! URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: fotbal.hattrick.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 07:00 , RU / den: 5 530 , Vydavatel:
fotbal.hattrick.cz , Země: Česko , AVE: 4 000,00 Kč , GRP: 0,06
...FC Watford – FC Arsenal (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2 záznam ve 22.00 hodin. 15.25
(výkop 15.30): 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 – Borussia Dortmund (utkání 25. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. 16.10
(výkop 16.15): FC Elche – FC Barcelona (utkání 27. kola ...

Automatizace lepší kreativu nepřinese URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: MaM.cz , Autor: Jakub Křešnička , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 08:03 , RU / měsíc:
130 809 , RU / den: 10 351 , Vydavatel: Forum Media, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Marketing , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,12
...byl strategickým ředitelem agentury, které teď bude šéfovat. Praxi v agentuře opírá i o současnou teorii strategické
komunikace, kterou studuje na FSV  UK  v  Praze . ...

UK: Bezpečnostní analytik Smetana o dosavadním postupu Ruska URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 08:50 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Host: Michal Smetana, bezpečnostní analytik, katedra bezpečnostních studií FSV  UK
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/222411000370228/ Popis podcastu ČT24 - Váš
informační náskok. Zpravodajské podcasty ČT24

Podcast Vinohradská 12 nově moderuje Matěj Skalický URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: mediar.cz , Autor: Jakub Jetmar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 11:47 , Celková
návštěvnost: 176 040 , RU / měsíc: 84 214 , RU / den: 8 714 , Vydavatel: Ondřej Aust , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
...pokračovat v rozvoji této úspěšné značky,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Skalický je studentem
doktorského programu Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve svém výzkumu se zaměřuje na vývoj českých
zpravodajských podcastů. Prvním takovým podcastem v Česku byla právě...

Aby Rusové dosáhli svého cíle, budou muset válku eskalovat, obává se politolog Šír URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Zuzana Marková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 11:54 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...k bleskovému uchvácení Kyjeva, selhaly,“ komentuje vývoj války na Ukrajině politolog Jan Šír z Katedry ruských a
východoevropských studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pokud chce Rusko dosáhnout alespoň některých
cílů, které si vytyčilo, musí být další postup modifikován,...

Některé vysoké školy s koncem února uzavřely příjem přihlášek ke studiu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: ČRo - plzen.cz , Autor: Michaela Svobodová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 12:01 , RU /
měsíc: 980 531 , RU / den: 73 857 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,82
...lékařství,“ upřesnila mluvčí fakulty Barbora Černíková. Asi třetina míst bude podle ní obsazena bez přijímaček. „Podala jsem
si přihlášku na Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , byla už jsem si oborem tři roky jistá, věděla jsem, že
tíhnu k humanitním vědám a zvolila jsem obor...

Politolog Šír: Plány na bleskové uchvácení Kyjeva selhaly, Rusko ale nenasadilo všechny jednotky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jan Pokorný, Zuzana Jarolímková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 13:06 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...při hranicích s Ukrajinou,“ řekl Radiožurnálu politolog Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jak vidíte situaci na bojišti? Je pomalejší postup ruských sil,
pokud je tedy pomalejší, po zahájení invaze odrazem...

Green Deal je zárukou naší bezpečnosti, nejen energetické, říká šéfka Hnutí Duha URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Anna Kárníková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 13:39 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...V roce 2018 vedla Centrum pro dopravu a energetiku. Vystudovala Evropská studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  a politiky životního prostředí na London School of Economics. Se svým...

Rozhovor s Denisou Hejlovou
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https://www.e15.cz/clanek/1388086/martin-larys-ukrajina-ma-sanci-se-ubranit-rusky-vojak-je-kanonenfutr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.e15.cz%2Fclanek%2F1388086%2Fmartin-larys-ukrajina-ma-sanci-se-ubranit-rusky-vojak-je-kanonenfutr
https://www.hattrick.cz/slavia-sparta-spartane-i-s-jabloncem-plzen-ve-zline-city-united-liverpool-west-ham-neapol-ac-milan/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.hattrick.cz%2Fslavia-sparta-spartane-i-s-jabloncem-plzen-ve-zline-city-united-liverpool-west-ham-neapol-ac-milan%2F
https://mam.cz/zpravy/marketing/2022-03/automatizace-lepsi-kreativu-neprinese/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fmam.cz%2Fzpravy%2Fmarketing%2F2022-03%2Fautomatizace-lepsi-kreativu-neprinese%2F
https://talk.youradio.cz/porady/ct24-0/uk-bezpecnostni-analytik-smetana-o-dosavadnim-postupu-ruska
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fct24-0%2Fuk-bezpecnostni-analytik-smetana-o-dosavadnim-postupu-ruska
https://www.mediar.cz/podcast-vinohradska-12-nove-moderuje-matej-skalicky/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mediar.cz%2Fpodcast-vinohradska-12-nove-moderuje-matej-skalicky%2F
http://plus.rozhlas.cz/aby-rusove-dosahli-sveho-cile-budou-muset-valku-eskalovat-obava-se-politolog-sir-8692425
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Faby-rusove-dosahli-sveho-cile-budou-muset-valku-eskalovat-obava-se-politolog-sir-8692425
http://plzen.rozhlas.cz/nektere-vysoke-skoly-s-koncem-unora-uzavrely-prijem-prihlasek-ke-studiu-8692494
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplzen.rozhlas.cz%2Fnektere-vysoke-skoly-s-koncem-unora-uzavrely-prijem-prihlasek-ke-studiu-8692494
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ukrajina-postup-ruske-armady_2203011211_zuj
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Fukrajina-postup-ruske-armady_2203011211_zuj
https://www.ekonews.cz/green-deal-je-zarukou-nasi-bezpecnosti-nejen-energeticke-rika-sefka-hnuti-duha/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ekonews.cz%2Fgreen-deal-je-zarukou-nasi-bezpecnosti-nejen-energeticke-rika-sefka-hnuti-duha%2F
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Rozhovor s Denisou Hejlovou
RÁDIO , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: ČRo Dvojka , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 13:46 , Poslechovost pořadu:
151 305 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:30 Jak to vidí , AVE: 571 725,00 Kč , GRP: 1,68
...Senková. Pozvání přijala a jsem za to moc ráda a vděčná Denisa, Denisa Hejlová, vedoucí Katedry marketingové komunikace
a Public Relations z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den, vítejte. Denisa HEJLOVÁ, Institut
komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  Dobré...

Na čem staví ruský prezident Putin rétoriku a politický marketing URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: metro.cz , Autor: Pavel Hrabica, Metro.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 14:18 , Celková
návštěvnost: 90 310 , RU / měsíc: 51 314 , RU / den: 5 117 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 79 000,00 Kč , GRP: 0,06
...Zeman dlouhodobě papouškoval základní teze ruské propagandy,“ říká Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové
komunikace a public relations z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , jejíž specializací je strategická
komunikace a propaganda. Pro deník Metro se vyjádřila k politickému...

Denisa Hejlová: Odpůrce vakcín už covid nezajímá. Jejich weby teď plní prokremelská propaganda URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 14:18 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...pomoc nebo peníze. Z komunikačního hlediska je ale tato válka jiná,“ upozorňuje Denisa Hejlová, vedoucí Katedry
marketingové komunikace a PR z Fakulty  sociálních  věd  UK . „Především je jiná v tom, že zde funguje mnoho
komunikačních kanálů dohromady, a to i od nezávislých novinářů nebo obyčejných...

Nedělejme si iluze, že Putin Ukrajinu opustí, varuje expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 14:53 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...a přímo do centra města. Jak úspěšně Ukrajina vzdoruje? Hostem Ptám se já byl politický geograf Jan Kofroň z Institutu
politologických studií FSV  UK . Ani šestý den od začátku invaze se ruské armádě nedaří dostat pod kontrolu hlavní město
Ukrajiny. Ke Kyjevu se aktuálně blíží více než...

Tiskovým mluvčím TOP 09 se stal Jan Kocourek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: mediaguru.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 16:23 , Celková návštěvnost: 227 300 , RU /
měsíc: 154 901 , RU / den: 14 322 , Vydavatel: mediaguru.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,16
...redakci. Od juniorní pozice se za tu dobu vypracoval až k příspěvkům pro hlavní relaci Události. Vystudoval magisterský
program Politologie na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V letech 2014–2018 vykonával také funkci zastupitele v
obci Klenovice v jižních Čechách, odkud pochází. -stk- ...

Nedělejme si iluze, že Putin Ukrajinu opustí, varuje expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Veronika Sedláčková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 16:23 ,
Celková návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Ptám se já,
Podcasty, Rozhovory, Život v Česku, Domácí, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 48 140 000
...a přímo do centra města. Jak úspěšně Ukrajina vzdoruje? Hostem Ptám se já byl politický geograf Jan Kofroň z Institutu
politologických studií FSV  UK . Ani šestý den od začátku invaze se ruské armádě nedaří dostat pod kontrolu hlavní město
Ukrajiny. Ke Kyjevu se aktuálně blíží více než...

Pozvánka Ukrajiny do EU je silným symbolem. Západní Balkán žádný takový nedostal URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: euractiv.cz , Autor: Ondrej Plevak , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 16:40 , RU / měsíc:
275 930 , RU / den: 20 784 , Vydavatel: I-Europa, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Rozšíření , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,23 , Návštěvy za měsíc: 7 032
...za to bojují už roky, ale většina států v EU neměla moc zájem,“ popsal na Twitteru [2] současný stav politolog z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK  Tomáš Weiss. Jak navíc na Twitteru připomněl [3] proevropský aktivista Adam Trunečka,
„pomineme-li přijímání evropského práva, vstup do EU je...

Tiskovým mluvčím TOP 09 se stal Jan Kocourek, dosavadní redaktor ČT URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: mediar.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 17:08 , Celková návštěvnost:
176 040 , RU / měsíc: 84 214 , RU / den: 8 714 , Vydavatel: Ondřej Aust , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
...Vaněk. Kocourek pět let pracoval jako reportér v České televizi v zahraniční i domácí redakci. Vystudoval magisterský
program politologie na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V letech 2014 až 2018 vykonával také funkci zastupitele
v obci Klenovice v jižních Čechách, odkud pochází....
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http://www.metro.cz/na-cem-stavi-rusky-prezident-putin-retoriku-a-politicky-marketing-1dj-/spolecnost.aspx?c=A220228_183608_metro-spolecnost_peskk
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.metro.cz%2Fna-cem-stavi-rusky-prezident-putin-retoriku-a-politicky-marketing-1dj-%2Fspolecnost.aspx%3Fc%3DA220228_183608_metro-spolecnost_peskk
http://dvojka.rozhlas.cz/denisa-hejlova-odpurce-vakcin-uz-covid-nezajima-jejich-weby-ted-plni-8692329
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fdenisa-hejlova-odpurce-vakcin-uz-covid-nezajima-jejich-weby-ted-plni-8692329
https://talk.youradio.cz/porady/ptam-se-ja/nedelejme-si-iluze-ze-putin-ukrajinu-opusti-varuje-expert
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fptam-se-ja%2Fnedelejme-si-iluze-ze-putin-ukrajinu-opusti-varuje-expert
https://www.mediaguru.cz/clanky/2022/03/tiskovym-mluvcim-top-09-se-stal-jan-kocourek/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mediaguru.cz%2Fclanky%2F2022%2F03%2Ftiskovym-mluvcim-top-09-se-stal-jan-kocourek%2F
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-nedelejme-si-iluze-ze-putin-ukrajinu-opusti-varuje-expert-191179
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Faudio-podcast-ptam-se-ja-nedelejme-si-iluze-ze-putin-ukrajinu-opusti-varuje-expert-191179
https://euractiv.cz/section/rozsireni-eu/news/pozvanka-ukrajiny-do-eu-je-silnym-symbolem-zapadni-balkan-zadny-takovy-nedostal/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Feuractiv.cz%2Fsection%2Frozsireni-eu%2Fnews%2Fpozvanka-ukrajiny-do-eu-je-silnym-symbolem-zapadni-balkan-zadny-takovy-nedostal%2F
https://www.mediar.cz/tiskovym-mluvcim-top-09-se-stal-jan-kocourek-dosavadni-redaktor-ct/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mediar.cz%2Ftiskovym-mluvcim-top-09-se-stal-jan-kocourek-dosavadni-redaktor-ct%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Nové plynové elektrárny v Polsku budou stát miliardy. Obnovitelné zdroje by byly levnější, tvrdí studie URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Karolína Chlumecká , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 09:15 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
...ho na sítích... 
O autorovi: Karolína Chlumecká 
Karolína studuje první rok žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Kromě toho se věnuje také focení. 

... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu -
help@newtonmedia.eu.

Jsme to, co sledujeme? Za seriály vás nikdo nesoudí, ale povahu ukážou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Vladimíra Šumberová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 10:07 ,
Celková návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Vztahy , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,59 , Návštěvy
za měsíc: 82 400 000
Každý máme své oblíbené pořady, seriály nebo filmy. Může jít o komedie, dramata, thrillery, kriminálky, romantické ságy, sci-fi
nebo dokumenty. A vybíráme si je na běžné nebo placené televizi. Napadlo vás ale někdy, jak moc ovlivňuje to, na co se rádi
díváme, jakými lidmi vlastně jsme?

Přátelé, Teorie velkého třesku, Pustina, Hra o trůny, Červený trpaslík, Akta X, Comeback, Simpsonovi, Černobyl, M.A.S.H,
Zaklínač, Dr. House, Kriminálka Anděl, Hra na oliheň, ... To je jen krátký výčet populárních názvů televizních sérií dnešní či
nedávné doby. Určitě je znáte, minimálně z doslechu. Kdo nejpozději v posledních dvou letech nepodlehl kouzlu nějakého
seriálu, nechť nám odpustí, že se ho toto téma netýká. Ale bude patřit k menšině. 

Podle výsledků Asociace televizních organizací během pandemie výrazně vzrostlo sledování televize. V roce 2020 dosáhl
celoroční průměr pobytu diváků u zapnutých obrazovek rekordních čísel. Za 24 let existence peoplemetrového měření jde o
bez minuty čtyři hodiny denně. Loni v lednu už to výsledky vytáhly až na čtyři hodiny a 45 minut. A to v nich není započítána
sledovanost dětmi pod patnáct let.Seriály na výsluní

Mezi dvacítku nejsledovanějších televizních pořadů letos v lednu patřily kromě Televizních novin a Událostí především seriály:
Devadesátky, Zoo, Slunečná, Odznak Vysočina a stálice v podobě Ulice. Přičemž mnoho diváků už dávno zaměřilo svou
pozornost ke streamovacím službám, jinak zvaným VOD (Video on Demand – video na vyžádání). Z poslední zprávy Českého
statistického úřadu vyplývá, že placená videa na internetu sledovalo k dubnu 2021 zhruba 15 procent Čechů starších 16 let,
což je asi 1,35 milionu lidí.

Vedoucí postavení v Česku zaujímá Netflix, kterému za poslední dva roky vzrostl odhadovaný počet předplatitelů u nás ze sta
tisíc na půl milionu. Druhou oblíbenou službou našinců bývalo donedávna HBO Go, kterou podle odhadů filmového webu
Filmtoro.cz disponuje přes dvě stě tisíc domácností. To však převálcovalo novácké Voyo, které si získalo už asi 350 tisíc
předplatitelů. Mezi další patří například Amazon Prime Video, Disney+ nebo Apple TV. Stojí za zmínku, že tyto online videotéky
využívají často i lidé, kteří klasický televizor ani nevlastní. 

Velkým tahákem VOD jsou nepochybně právě seriály, kde je často možnost zhlédnutí celé řady (i vícera) najednou omezena
pouze individuální fyzickou výdrží bez spánku. 

„Seriálům nepřeje ‚jen‘ doba, ale samotný princip mediální komunikace, který je postaven na serialitě. Ačkoli si to divák
neuvědomuje, tak téměř vše, co není opravdu mimořádné – jako volby, povodně, tornáda –, je nějak zacykleno. Mám na mysli
každodenní zprávy, počasí i pořady, které jako cyklus nevypadají. Třeba takzvaný megafilm o víkendu,“ vysvětluje vedoucí
Katedry mediálních studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , režisér, dramaturg a dokumentarista Martin Štoll.

„A protože obliba vyprávět příběhy na pokračování tu je od roku 1959, kdy byl u nás uveden první televizní seriál Rodina
Bláhova, není divu, že seriály hltáme. Jako se člověk pravidelně koupe nebo sprchuje, tak rád pravidelně skočí do lázně ‚svých‘
postav, prostředí, doby. Knihu také většinou nepřečteme na posezení, ale vracíme se k ní. A protože se seriály osvědčují,
jejich čím dál víc. Vždyť už je produkuje třeba Michael Douglas, točí je i kdysi neseriálový Woody Allen. Média totiž vycítí, když
se divákovi něco začne líbit, a hned to začnou vyrábět ve velkém. Otázka je, jestli se ten hlad někdy nasytí. Podle mě ne,“
podotýká teoretik filmu a médií, pro kterého seriály představují hlavně oddych, radost z humoru nebo napětí. 

„Rádi si na ně uděláme čas. Ať už pravidelně nebo kumulovaně při sledování najednou. Na jiné věci si tolik času třeba
neuděláme.“Pod vlivem

Když uvážíme, kolik času strávíme sledováním seriálu, nutně musíme dojít k závěru, že to bude mít na nás nějaký dopad. Třeba
kamarádka se při spuštění A jak to bylo dál..., tedy pokračování Sexu ve městě, zděsila, že má málo bot (nemá). Druhá při
zhlédnutí Emily in Paris vyházela půlku šatníku, protože jí připadal moc fádní. „Kafe, kafe, kafe!“ píše mi třetí po vzoru
Gilmorových děvčat, když se chce urgentně potkat. 
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„Podvodník z Tinderu“ Simon Leviev oklamal a okradl desítky žen. Tři z nich vystupují v dokumentu Netflixu. Zleva Cecilie
Fjellhoy, Ayleen Charlotte a Pernilla Sjoholm. (13. února 2022)

„Jaké seriály právě sledujeme, na nás má stejný vliv jako cokoli dalšího, čím se obklopujeme nebo co konzumujeme. Jen to
třeba není tak výrazně znát jako v případě jídla či pití,“ míní redaktorka kulturní rubriky MF DNES Monika Zavřelová. „I když
bych to možná otočila. Myslím si totiž, že to, jak žijeme, má vliv na to, co sledujeme. Obzvlášť v případě seriálů, které si můžete
vybírat zcela svobodně. Asi každý někdy zažil moment, kdy si pustil pohádku či komedii, protože mu bylo zrovna úzko. Nebo
naopak nějaké sci-fi, jelikož potřeboval zapomenout na každodenní svět. Seriály tak mohou fungovat jako bezpečné útočiště,
zdroj inspirace či emocí, únik z reality...“ poukazuje recenzentka pořadů na HBO Go a Netflixu. 

Což vysvětluje, proč se třeba po dvacetiletém manželství dojímáme nad romantickými teenagerovskými komediemi, kde mají
hrdinky všechno teprve před sebou. Postavy našich oblíbených seriálů nás provázejí jako dobří přátelé. A stejně jako by o nás
mohli vyprávět ti skuteční, napoví dost o našem charakteru i naše programová historie.Povaha podle programu

Britští psychologové Dennis Relojo-Howell a Michael Padraig Acton vytvořili pro televizní produkce seznam nejpopulárnějších
žánrů a typologii publika, které je sleduje. Diváci detektivek jsou podle terapeutů velmi vnímaví, zvídaví a potřebují rozptýlení.

„Velcí fandové kriminálek by pravděpodobně měli vysoké skóre sklonů k neurotismu, ale prostřednictvím příběhů nacházejí
zdravý způsob, jak se zbavit vnitřního napětí. Díky projekci vlastního stresu do dramatu mohou dosáhnout emocionálního
uvolnění ve chvíli, kdy se případ vyřeší,“ uvedl Acton pro britský server Dailymail.co.uk.

„Samotného mě překvapuje boom kriminálek. Osobně jim moc neholduji, ale jejich atraktivita je velká. Jsem ovšem rád, že se ve
snaze tento žánr nějak ozvláštnit naši filmaři vydávají i mimo Prahu – na Modravu, do Ledče nad Sázavou nebo Ostravy,“
vyjmenovává Martin Štoll a upozorňuje na to, že kriminální a kriminalistické obsahy jsou stále atraktivní. Třeba i v novém seriálu
Devadesátky. 

Matouš Ruml jako orlický vrah Ludvík Černý v seriálu Devadesátky (2022)

„Jen myslím, že název té dekádě dost ubližuje. Copak to bylo jen desetiletí plné zločinu? Je to stejné, jako když říkáme, že
padesátá léta byla jen špatná, šedesátá jen krásná, sedmdesátá a osmdesátá jen pod narkózou normalizace... A devadesátá?
Až tenhle seriál uvidí naše děti, co se narodily po roce 2000, budou nás muset obdivovat, že jsme to ‚Palermo‘ a zločin na
každém kroku vůbec přežili. Myslím, že seriál se měl jmenovat jinak. Takhle jsme devadesátá léta definitivně zaškatulkovali.
Jinak proti seriálu jako takovému nic nemám,“ podotýká odborník.

Tipy pro televizní večery

Máte rádi drama a napětí? 

Thrillery
jako Dům z karet, Perníkový táta nebo Gangy z Birminghamu či současný hit Hra
na oliheň by se vám mohly líbit. Z české tvorby pak Pustina, Stockholmský
syndrom, Spravedlnost nebo třeba Herec. 

Je libo královskou ságu, šlechtické
dvory, okázalé kostýmy nebo trochu retra? 

Možná přijdete na chuť britské
Koruně, satirické Veliké, naší První republice, seriálu Já, Mattoni nebo Marii
Terezii. 

Oceníte spíš pohodový seriál? 

Zkuste Durrellovy, Gilmorova děvčata, Takovou
moderní rodinku, Novou holku, Ginny a Georgii, Domov na pobřeží nebo Vánoce u
našich. Z českých například Kukačky či Slunečnou. 

Okouzlují vás fantastické
světy? 

Ponořte se do dramatických Her o trůny, retro Stranger Things, hororových
Živých mrtvých, superhrdinských Umbrella Academy či upírských True Blood. 

Jedině krimi? 

Pravděpodobně vám nebudou neznámé americké hity jako Temný případ,
Myšlenky zločince, Vražedná práva či Mare z Easttownu, z nedávných českých
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sérií třeba Rapl, Labyrint, Specialisté či Zrádci. Z novějších stojí za to
Stíny v mlze, Boží mlýny, Zločiny Velké Prahy, Odznak Vysočina nebo Devadesátky. 

Oslovují vás reality show? 

Přehrajte si Love Island, Držte krok s
Kardashians, Amerika či Německo hledá topmodelku, klasickou Výměnou manželek
nebo nejnovější Survivor Česko-Slovensko. 

Je libo inspiraci skutečnými událostmi?

Na výběr je mnohé už jen z české produkce: Ochránce, Případ Roubal, Hořící keř,
Božena, Bohéma.

Preferujete dokument, zejména český? 

Je z čeho vybírat:
Karel, Anny, Meky, V síti, Zakázaný Bůh, Můj otec Antonín Kratochvíl, Jan
Werich: Když už člověk jednou je, Identita ES, Neobyčejný život Josefa Spejbla,
Každá minuta života, 13 minut, Manželské etudy: Nová generace, Svéráz českého
rybolovu, Vlci na hranicích, Nová šichta, Cheza je jen jedna, Pásky z Nagana, ...

Každopádně podle oblíbenosti kriminálek u nás by se dalo říct, že jsme buď národ amatérských detektivů, nebo úzkostných
podrážděných jedinců. 

Naštěstí ale máme i dost fanoušků mýdlových oper, tedy nekonečných seriálů zabývajících se především mezilidskými vztahy.
Jejich příznivci jsou totiž dle zmíněných britských terapeutů jedněmi z nejšťastnějších lidí, protože tímto žánrem jsou přitahovány
právě pozitivní povahy. Jejich společnými znaky jsou schopnost empatie, zaměření na budování silných vazeb a potěšení z
rutiny. 

Královská historizující dramata zase poukazují na moderní a kulturní diváky s láskou k tradici, cílevědomé jedince i snílky. Mají
podobné osobnostní rysy jako milovníci nekonečných seriálů, ale navíc je láká hrdinství, pohádky a nostalgie. 

Opovrhujete reality show? Asi to není zase tak dobře. Podle psychologů patří totiž jejich obdivovatelé mezi nejpřátelštější lidi.
„Reality TV jsou poutavou směsicí dramatizace a skutečného života. Z tohoto důvodu mají tendence přitahovat společenské
osobnosti,“ vysvětluje Relojo-Howell. „Navíc jsou oknem do interakcí, které běžně neuvidíme, což pomáhá rozvíjet sociální
dovednosti,“ podotýká.

Podle jeho kolegy jsou tyto pořady velmi rozmanité a některé vyloženě přitahují individualistické osobnosti, které bývají samy
rády v centru pozornosti. Jinak obecně extroverti a dobrodruzi a lidé s analytickým myšlením podle psychologů vyhledávají
thrillery, dokumenty zase pro změnu uvolněné a otevřené povahy s přirozeným zájmem o vědění.Výběr podle typu

Nikde ovšem není psáno, že lidé, kteří jezdí na festivaly dokumentárního filmu, zároveň doma nesledují Love Island, Ordinaci v
růžové zahradě nebo upírskou ságu True Blood. Faktem ale je, že vědomí vlastního charakteru nám může pomoci s orientací v
obrovském množství televizní zábavy. 

Například podle DiSC typologie povrchových rysů člověka amerického psychologa Williama Marstona – základně dělených na
dominanci, vliv, stabilitu a svědomitost – se pro dominantní osoby hodí dynamické pořady, které mají rychlý spád. Ať už jde o
přímočarou komedii nebo intenzivní akční příběhy. V tomto tisíciletí si tak přijdou na své, protože akčnost je velmi žádaným
artiklem.

„Seriálové tempo se hodně proměnilo. Když ho srovnáme s Hříšnými lidmi města pražského nebo Ságou rodu Forsytů z konce
šedesátých let... Pokud není pomalé vyprávěcí tempo nějakým záměrem, vyplývajícím z příběhu nebo prostředí, diváci ho dnes
považují za zastaralé nebo chybu – nudu,“ vysvětluje Štoll. „Ale ono kouzlo není ve fyzicky měřitelném tempu, rychlosti střihu
nebo dynamické hudbě. Všechno se odvíjí od toho, jak seriál dokáže diváka vtáhnout. Pak totiž žádné tempo neřešíte a se
seriálem jdete, žijete. Krásným příkladem je seriál Služka, který má všechny rytmické polohy. Nebo Kominského metoda –
vůbec není akční, a přesto se nemůžete dočkat dalšího dílu.“

Podle typologie DiSC mají mnohadílné série, které se soustředí na jednotlivé charaktery, tendence oslovovat obzvlášť stabilní,
trpělivé, klidné a na společnost orientované lidi. Skupina energických a snadno vzrušivých diváků prý zase oceňuje relace, u
nichž se zasmějí a které podněcují jejich smysl pro optimismus a kreativitu. Svědomití, mezi něž se řadí zodpovědní, analytičtí
skeptici, se najdou v logicky vystavených a na detail orientovaných programech, které jsou pro ně výzvou – ať už jde o záhady,
dystopie, fantasy nebo mysteriózní příběhy.Algoritmy preference

A protože má každý člověk jedinečnou kombinaci osobnostních vlastností, může být i náš vkus velmi individuální. Někdy však
bývá ovlivněn předsudky o tom, co je či není kvalitní pořad. „Za poslední dobu se ukazuje, že koncept takzvané quality TV se
razantně prosazuje právě v seriálové tvorbě. To znamená, že se hodně stírá hranice mezi kinematografickým a televizním
přístupem. Vizuální stránka seriálů už musí být na jiné úrovni, než byla před deseti lety. Jestli naší vlaštovkou byla česká
Pustina na HBO Go, tak teď už tahle filmová péče o audiovizuální stránku proniká i do běžnější produkce, jako jsou Modré
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stíny, Herec, Zločiny Velké Prahy, a náznakem i do takových seriálů jako Policie Modrava nebo Odznak Vysočina,“ popisuje
teoretik filmu a médií.

„A to mluvím jen o české produkci. Mohu zmínit téměř jakýkoli seriál na Netflixu jako Veliká, Sexuální výchova, Kominského
metoda, Vedoucí katedry, Příběh služebnice, na HBO Go Hra o trůny, Mare z Easttownu, John Adams. Nebo zahraniční,
vysílaný u nás – Černobyl, Vláda, Okupace. Tyhle filmové nároky v kombinaci s možností různé délky a počtu dílů umožňují
autorům soustředit se na scénář, dramaturgii a výstavbu seriálu. To je teď konečně něco, čemu se věnuje velká pozornost. A
už je možnost dané příběhy dlouhodobě ‚vyvíjet‘. Ale diváci Ulice, Ordinace v růžové zahradě nebo Slunečné vám rovněž
řeknou, že jde o kvalitní seriály. Také je vtáhly a oni rádi vstupují do jejich světů,“ uzavírá Martin Štoll.

Jako se astrologové pouze z postavení hvězd snaží určit stránky našeho charakteru, mohli by se o to pokusit psychoanalytici z
přehledu naší televizní historie. Ostatně takto dle preferovaného obsahu fungují algoritmy placených platforem, které nám ze
své široké nabídky doporučují to, co by se nám na základě dříve sledovaných relací mohlo líbit. Tam se skrývá pravda. Ještěže
nás za ni nikdo nesoudí.

Foto:
ilustrační snímek
Lucie Robinson, Getty Images

Držitelka ceny Magnesia Litera dnes bude besedovat v Lokti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: kr-karlovarsky.cz , Autor: Jitka Čmoková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 11:12 , RU / den:
3 500 , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
?„URaNovA“ tak zní název knihy autorky Lenky Elbe, která za svou literární prvotinu získala cenu Magnesia Litera v kategorii
debut v roce 2021. A právě s autorkou, jež zasadila děj své knihy do Jáchymova a okolí, budou moci debatovat účastníci
besedy v knihovně v Lokti.

Příběh začíná jako víceméně realistická próza s detektivními prvky. Angličan Henry se vypraví do Jáchymova, kde v roce 1968
záhadně zmizela jeho přítelkyně Angela, jejíž otec pocházel z Čech. Text se však brzy mění v oslnivý ohňostroj nápadů, příběhů
a žánrů. V knize se objevují prvky thrilleru, fantasy, sci-fi, romancí, které střídají běžné každodenní situace s nadpřirozenými
scénami. V popředí však stále zůstává idea věčného boje mezi dobrem a zlem. Zlo je koncentrované právě v Jáchymově, městě
uranových dolů, v nichž je pohřbeno utrpení tisíců politických vězňů z padesátých let dvacátého století, jimž autorka tímto
pozoruhodným dílem staví pomník. 
Lenka Elbe se narodila v Lounech. Vystudovala žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Po krátké novinářské praxi se začala živit jako reklamní textařka a příležitostně jako televizní scenáristka. Tématem
její tvorby je svoboda v neutuchajícím boji s temnými proudy snažícími se o její likvidaci, v textu ráda propojuje reálný a
fantaskní svět. Literárně ji ovlivnila především díla Franze Kafky, Umberta Eca nebo Harukiho Murakamiho. Kromě psaní se
věnuje také grafickému designu a fotografii. 
V rámci besedy, která se uskuteční v atriu Městské knihovny Loket v úterý 22. 2. 2022 od 18:00 hod., si budou moci zájemci
oceněnou knihu URaNovA zakoupit a nechat podepsat autorkou. 
Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková 
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Expert: Putin zřejmě spoléhá na to, že kapitalisté prodají Rusku i provaz, na kterém budou oběšeni URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Martina Mašková, Zuzana Marková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 14:01 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,59
Ruský prezident Vladimir Putin oficiálně uznal nezávislost povstaleckých republik na východě Ukrajiny a vyslal tam „mírové“
vojenské jednotky. Většina členů Rady bezpečnosti OSN to odsoudila. „Nejde jen o další fázi ruské okupace části ukrajinského
území, ale o ekonomický tlak na Ukrajinu, která je sevřená ruskou armádou prakticky ze všech stran,“ říká poradce premiéra
Petra Fialy (ODS) Tomáš Pojar.

Pojar soudí, že mimo to dojde v rámci Severoatlantické aliance (NATO) k jednání o posílení jejího východního křídla.

„Nepochybně bude debata také o tom, jakým způsobem podpořit Ukrajinu, protože nejde jen o další fázi ruské okupace části
ukrajinského území, ale i o ekonomický tlak na Ukrajinu, která je sevřená ruskou armádou prakticky ze všech stran,“
upozorňuje bezpečnostní analytik a prorektor Vysoké školy CEVRO Institut Pojar.

Pokud jde o kroky České republiky, k těm bude docházet na půdě Evropské unie popřípadě NATO v koordinaci se Spojenými
státy, Velkou Británii a dalšími zeměmi. „To je nejvíc, co můžeme učinit jak na podporu Ukrajiny, tak abychom dali jasně najevo,
že to, co Rusko udělalo, považujeme za další okupaci ze strany Ruské federace,“ vysvětluje Pojar.

O společném postupu informoval dříve v úterý také český premiér Petr Fiala (ODS) nebo ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti),
informovali jsme o tom zde.

Rusko pohřbilo minské dohody

Vždy je možné a má smysl dojednávat příměří, míní bezpečnostní analytik Pojar. „Vždycky má být snaha zabránit válce a
eskalaci. Uvidíme, jestli jde o poslední krok v této fázi ruského tlaku, nebo je to jen jeden z řady. V tuto chvíli si Kreml rétoricky
připravuje pozici k dalšímu tlaku a postupu. Rusko teď zamíchalo kartami a v zásadě pohřbilo a pošlapalo minské dohody,“
shrnuje host Tématu dne a dodává, že okupační armáda se nemusí na linii dotyku zastavit.

Že Ruská federace naprosto pošlapala mezinárodní právo, konstatuje i politický geograf z Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity Vladimír Baar. „Na rozdíl od pana Pojara si ale myslím, že sankce by měly být spuštěny v plné síle hned všechny,“
říká.

Jako jeden z největších možných trestů považuje vyloučení agresora z OSN. „To je ale bohužel asi nemožné,“ uznává ale s
odkazem na historickou paralelu z roku 1939, kdy byl někdejší Sovětský svaz jako jediný stát vyloučen ze Společnosti národů v
reakci na invazi do sousedního Finska.

Baar je přesvědčen, že mírné sankce nic nevyřeší, protože Rusko bude hledat cesty, jak je obejít. Připomíná třeba přesunutí
výroby některých západních firem na ruské území po uvalení sankcí za okupaci Krymu.

Řadoví Rusové mají obavy

Přestože Kreml tvrdí, že stát má finanční polštář, díky kterému případné sankce zvládne, řadoví občané se restrikcí obávají,
upozorňuje publicista Jiří Just, který dlouhodobě pobývá v Moskvě.

„Stát to možná vydrží, ale životní úroveň Rusů bude dál klesat. Už teď je přitom na velice nízké úrovni oproti letům 2012 až
2014, kdy ještě byly vztahy mezi Ruskem a Západem relativně normální,“ domnívá se Just.

Část expertů podle publicisty spekuluje o tom, jestli prezidentu Putinovi opravdu stojí za to sázka na konfrontaci se Západem.
„Je to skutečně velký problém pro Rusko, které je ve špatné ekonomické kondici,“ říká.

Češi dramatický propad nepocítí

Obavy z dopadů sankcí mohou mít i některé evropské státy, které s ruským trhem aktivně obchodují. Češi se nicméně obývat
nemusí, ujišťuje Vilém Semerák z Institutu ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

„Nemuselo by se jednat o dramatický propad. V případě velmi extrémních sankcí, které by prakticky přerušily oboustrannou
obchodní výměnu, by se ztráta pohybovala kolem jednoho procenta hrubého domácího produktu,“ uzavírá.

Poslechněte si celý audiozáznam Tématu dne Martiny Maškové.

O tom, zda Rusko někde zaútočí, rozhoduje jedinec s omezenou životní zkušeností a hlavně čím dál víc izolovaný
od svého okolí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 14:09 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Komentář Michaela Romancova: Viděli jste Formanův film Lid versus Larry Flynt? Pokud ano, možná si vybavíte scénu, ve
které je už velmi bohatý, na alkoholu a drogách závislý Larry zabarikádovaný ve své luxusní rezidenci a odmítá se vzdát policii,
dokud kvůli dění kolem jeho vily nepřeruší vysílání všechny zpravodajské TV kanály v L.A. a nezačnou se věnovat jen jemu.
Putinovo jednání v posledních letech se tomu v řadě aspektů bohužel podobá.

Všichni, kdo se Rusku dlouhodobě věnují, vědí, že se Putin kvůli covidu-19 v podstatě zcela izoloval. I nadále se samozřejmě
nechává vidět v médiích (nikomu jinému není věnována taková pozornost), ale stáhl se do „bunkru“, odkud komunikoval s
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veřejností, členy vlády nebo gubernátory.

Bunkry má údajně dva, oba zcela identické, aby nebylo možné snadno zjistit, kde se právě nachází. Jeden v Moskvě, v
rezidenci Novo Ogarjovo, kde se zdržuje raději než v Kremlu, a druhý nejspíš v jižní rezidenci, Bočarov Ručej u Soči. Není však
vyloučeno, že by ten druhý mohl být v obludném paláci, který si dle známého filmu, jejž o něm natočil Alexej Navalnyj, nechal
postavit v Gelendžiku.

K tomu je třeba přičíst další izolační faktory. Putin nemá [lock]mobilní telefon a nepoužívá internet. Všechny informace, které se
k němu dostanou, tedy musí projít nějakým filtrem. Nejspíš mu je dodávají zpravodajské služby a je otázka, co a proč mu
(ne)sdělují. Z televizních záběrů zveřejněných z jednání s vysoce postavenými úředníky a dalšími důležitými členy ruského
politického či ekonomického establishmentu vyplývá, že taková setkání probíhají ve standardním modu: Putin nařídí, aby mu
bylo podáno hlášení, načež dotyčného informuje o chybách, jichž se dopustil, nařídí jejich nápravu a zadá nové úkoly (to, že se
v reálu většinou nic nezmění, je věc jiná).

Co dalšího veřejnost vidí? Když zrovna nestaví do latě podřízené, hraje hokej a hraje ho, alespoň podle jeho obdivovatelů,
skvěle! Z člověka, který o sobě před lety prohlásil, že hokej sice miluje, ale hrát ho moc neumí – mimo jiné proto, že se naučil
bruslit pozdě –, se s přibývajícím věkem začíná stávat hráč, který dominuje každému utkání, do kterého nastoupí…

Od sestřelení malajsijského letadla MH17 v červnu 2014 Putin výrazně omezil setkávání se zahraničními lídry a výjezdy do
zahraničí. Výjimkou v tomto ohledu byla četná setkání s čínským prezidentem. Kvůli koncentraci ruských vojsk na hranicích s
Ukrajinou a hrozící invazi však v posledních týdnech několikrát jednal se západními politiky. Optikou ruských médií to vypadá,
že Joea Bidena, Emmanuela Macrona i Olafa Scholze zválcoval stejně jako své protivníky na ledě.

Realita však byla jiná. Otázka však je, zda to Putin – sedící u stolu šest metrů daleko od Macrona či Scholze, je schopen
vnímat. Pokud je pravda, že jeho jednání s Macronem dominoval několikahodinový monolog na oblíbené historické téma – co
všechno Západ Rusku provedl a to se proto muselo bránit –, tak těžko. Ostatně „schopnosti“ realisticky reflektovat, co se děje,
napovídají i oficiální výroky ruského Ministerstva zahraničních věcí například o „probíhající genocidě“ na východě Ukrajiny,
které jsou „opepřeny“ – Putinem nepochybně inspirovaným, možná i vynucovaným – chlapáckým a drsným jazykem.

Tím se dostáváme k podstatným rysům současné ruské krize, jimiž jsou charakter a limity ruského režimu. Předpokládejme, že
ruské ozbrojené síly jsou pod politickou kontrolou. Je skvělé, že díky práci řady odborníků toho tolik víme nejen o počtech
ruských jednotek a jejich techniky na ukrajinských hranicích, ale i o měnících se vzorcích jejich dislokace, o schopnosti
vyrovnat se s nástrahami terénu a provádět bojové akce proti ozbrojeným silám Ukrajiny. Nakonec však bude určující, jaký
dostanou rozkaz. Zda vyrazit do akce, nebo se vrátit do kasáren. Vyloučíme-li náhodu, rozkaz k zahájení války může přijít jen
od jediného člověka – od Putina.

V rozhovoru pro Studio N analytik Jan Ludvík za jeden z možných důležitých aspektů současného dění na ruské straně označil
skutečnost, že Putin svou kariéru v KGB zahájil v 80. letech, kdy se tehdejší SSSR začal obávat překvapivého amerického
jaderného útoku. Putinovi do hlavy nikdo nevidí, ale každý z nás je do nějaké míry (de)formován tím, co prožil a jak to
zpracoval. Je proto logické předpokládat, že se to týká i ruského prezidenta, respektive všech lidí v ruském establishmentu.

Připomeňme, že Putin, narozený v roce 1952, vyrůstal v poválečném SSSR, který se sice stal supervelmocí, ale to se nikterak
pozitivně neprojevilo na kvalitě života obyčejných lidí. Trvalý nedostatek všeho – pro „šťastné“ období průmyslového růstu 30.
let Sheila Fitzpatricková použila termín „společnost lovců a sběračů průmyslového věku“ – byl provázen všudypřítomným
násilím. Putin ostatně mnohokrát s uspokojením deklaroval, že vyrůstal v drsném a nebezpečném prostředí leningradských
pouličních gangů, kde se mimo jiné naučil, že je zapotřebí nebát se udeřit tvrdě a jako první.

V letech 1985–1990 sloužil v KGB. V tu dobu právě končilo další „šťastné“ období, dnes označované jako brežněvovská
stagnace. Násilí ze strany státu kleslo na snesitelnou úroveň a zůstalo přítomné primárně na úrovni individuální. Stav sovětské
ekonomiky a společnosti „skvěle“ korespondoval s fyzickým stavem nejvyšších sovětských představitelů, kteří začali umírat jako
mouchy (Brežněv roku 1982 po osmnácti letech v čele státu, Andropov roku 1984 po patnácti měsících ve funkci, Černěnko v
březnu 1985 po necelých třinácti měsících ve funkci).

Kdo tehdy chtěl uniknout všudypřítomnému nedostatku a nudě, musel být špičkový sportovec, umělec nebo vědec.
Samozřejmě se nabízela i kariéra stranická, vojenská a v prostředí tajných/zpravodajských služeb. Tam prý mířili ti, kteří byli
velmi ambiciózní, pracovití a cílevědomí, ale neměli dost talentu na kariéru sportovce, umělce či vědce. Víme, že během služby
v NDR Putin zažil její zhroucení a tento zážitek, včetně následujícího zhroucení SSSR, se nepochybně zásadně – a nejspíš
trvale – zapsal do jeho psychiky.

Režim, který vybudoval, se sice schovává za pseudodemokratickou fasádu, ale ve skutečnosti je skrz naskrz neosovětský. Díky
tomu v něm nedominuje všudypřítomná a všeprostupující ideologie, ale vágně definovaná idea patriotismu. I kvůli tomu v něm
neexistuje opozice. I kvůli tomu se ten, kdo drží moc, z jejího výkonu nemusí nikomu zodpovídat.

Znamená to, že Putin má ve svých rukách veškerou moc a může kdykoli udělat cokoli ho napadne? Pravděpodobně ne.
Dokonce ani ti velmi informovaní však netuší, kdo a proč se podílí na procesu přijímání rozhodnutí. Rozhodně to není premiér,
ministři či parlament. Slovo, ale těžko říci, jak silné, mají lidé z prezidentské administrativy a Rady bezpečnosti Ruské federace.
Není vyloučeno, že určitý vliv by mohli mít i tzv. oligarchové, byť pravděpodobně jen velmi malý.

Jestliže nás právem děsí pohled na sílu, kterou Rusko shromáždilo na hranicích Ukrajiny a nyní už i na jejím území, tak by nás
ještě více mělo děsit, že tohle všechno uvedl do chodu jeden člověk. Jedinec s velmi omezenou životní zkušeností, s
pokřiveným postojem ke světu a v posledních letech čím dál víc izolovaný.

Stručně:

Putin se kvůli covidu-19 v podstatě zcela izoloval. Žije odříznut ve dvou či třech svých opevněných rezidencích, s vnějším
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světem prakticky nepřichází do styku. Nemá telefon, nepoužívá internet.
Jeho osobnostní rysy formoval život v totalitním Sovětském svazu a profesní zkušenost agenta KGB nasazeného na Západě.
Mnohokrát s uspokojením deklaroval, že vyrůstal v drsném a nebezpečném prostředí leningradských pouličních gangů, kde se
mimo jiné naučil, že je zapotřebí nebát se udeřit tvrdě a jako první.
Mělo by nás děsit, že o tom, zda Rusko zaútočí na některého ze svých sousedů, rozhoduje jedinec s velmi omezenou životní
zkušeností, s pokřiveným postojem ke světu a v posledních letech čím dál víc izolovaný.

Autor je externí spolupracovník Deníku N, politický geograf, působí na Fakultě  sociálních  věd  UK  a Metropolitní univerzitě
Praha .

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Sankce proti Rusku
TV , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 9 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 15:07 , Sledovanost pořadu:
21 204 , Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 , AVE: 630 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,24

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
A my v našem vysílání vítáme odborníka na Rusko Karla Svobodu, i vás vítám ve zprávách, dobrý den.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobrý den.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že reakce Západu je očekávaná, že na sankce je Rusko zvyklá. My jsme se tu s
Cyrilem Svobodou bavili o tom, že pokud Evropa přistoupí k tvrdým sankcím, tak na ně doplatíme v podstatě i my. Jsou tu
nějaké sankce, které mohou ublížit Rusku, ale abysme my zůstali v podstatě bez nějakého vážného následku?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Jak říkal pan Svoboda, takové sankce prostě neexistují. Jestliže se totálně odříznete od plynu a chcete ho nakupovat někde
jinde, logicky jiní dodavatelé vám navýší ceny, protože oni budou mít tu šanci, navíc ten potrubní plyn je levnější a takhle se dá
postupovat prakticky ve všem. Rusko je příliš velké na to, aby ty sankce nebolely vůbec nikoho. Na druhou stranu ve většině
případů, nebo mě nenapadá moc případů, kdy by ty sankce, možná právě ten plyn, kdy by ty sankce jako výrazně více
nebolely právě Rusko. To, co říká Lavrov, co říká Putin, jak je jim skvěle s těmi sankcemi a jak vlastně oni jsou na ně zvyklí
atd., musíme si uvědomit, že jsou to prostě politická prohlášení a přesně, jak už bylo řečeno, ruský politik těžko bude říkat: jako
prosím, prosím, neuvádějte na nás sankce, protože nás to položí. Takže jako rozhodně žádné sankce, které by nebolely a
zároveň by byly účinné, neexistují.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Hovoří se také o ceně ropy, která tvoří asi 50 % příjmů ruského rozpočtu, aktuálně je nejvyšší od roku 2014, kdy Rusko
anektovalo Krym, jak moc je právě tento faktor v ruské ofenzívě významný?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak já si myslím, že v tomhletom rozhodování příliš cena ropy nehrála roli v tom smyslu, že by nějak přemýšleli nad tím, jestli
jako nenavýšit cenu ropy tím, že anektujou další kus ukrajinského území po Krymu, ale samozřejmě, že jim bude vyhovovat,
když ta cena ropy bude vysoká. Ale je otázkou, kam se bude hýbat dál, to neznamená, že to, že vzrostla, není, že taková bude
třeba za týden nebo spíše za měsíc, řekněme.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
My už jsme tu mluvili o aktuální zprávě od německého kancléře, že Německo nepodepíše souhlas se spuštěním Nord Streamu
2, je to překvapivý krok Německa? A jak moc je rázný?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak překvapivý až zas tolik není. Ono to schválení toho plynovodu se zdržovalo už nějakou dobu, Rusové vlastně na to tlačili,
aby ten plynovod byl spuštěn a povolen, ale jako překvapivé to samozřejmě není. Bylo to zvažováno jako jedna ze sankcí, ale
otázkou samozřejmě je, já prostě bohužel jsem v tomhle dost cynik, on ten čas dělá takové věci, že má tendenci k erozi
těchhletěch stanovisek, a to je přesně to, o čem mluvil pan Svoboda, že je důležité, nikoliv jako se předhánět v tom, kdo přijme
to nejdrsnější a nejtvrdší, ale v tom, že to, co je přijato, bude dodržováno a to vynucování bude dodržováno i po poměrně
dlouhou dobu.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Říká Karel Svoboda. Děkuji i za vaši reakci a přeji vám hezký den.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Děkuji, na shledanou.

Kde přesně budou operovat Rusové, není jasné. Jakýkoliv incident může znamenat válku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Helena Truchlá , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 15:15 , Celková
návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Rubrika: Zahraničí , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 6,85 , Návštěvy za
měsíc: 26 400 000
Ruský prezident Vladimir Putin nařídil v pondělí ruské armádě vstoupit na východní Ukrajinu. Údajná "mírotvorná" mise v
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Doněcké a Luhanské lidové republice, které se s podporou Kremlu "odtrhly" od Kyjeva už v roce 2014, navazuje na oficiální
uznání nezávislosti těchto oblastí ze strany Ruska. Jaké jsou hlavní scénáře možného vývoje? Odpovídáme na nejdůležitější
otázky.

Proč ruský prezident Vladimir Putin oficiálně uznal samozvanou Doněckou a Luhanskou lidovou republiku na východě Ukrajiny?
Tato dvě území vyhlásila nezávislost na Kyjevu v dubnu 2014 poté, co Ruskem podporovaní separatisté převzali kontrolu nad
místními samosprávami. Podle ukrajinských představitelů se jedná o "dočasně okupovaná teritoria", Kreml naopak tvrdí, že se
jedná o nezávislá území.
"Je to pokračující snaha Ukrajinu destabilizovat, zabránit tomu, aby se z ní stala úspěšná demokratická země," míní Michal
Lebduška, analytik Asociace pro mezinárodní otázky v Praze. 
Jaké bude mít ruské uznání donbaských republik důsledky? 
Putin s oběma regiony podepsal dohodu o "přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci". Ty pak použil jako záminku pro vyslání
ruských "mírotvorných" jednotek na jejich území. Pro Ukrajinu i Rusko to znamená konec takzvaných minských dohod, které
měly zajistit diplomatické vyřešení konfliktu na Ukrajině.

Podle Lindy Thomasové-Greenfieldové, velvyslankyně USA při Organizaci spojených národů, je Putinovo prohlášení o
mírotvorných jednotkách nesmysl. Americká diplomatka uvedla, že se jedná o "jasný základ pro ruské snahy vyvolat záminku
pro další invazi na Ukrajinu". 
Na jak velkém území Donbasu má operovat ruská armáda?
To není jasné. Z vyjádření ruských představitelů stále jasně nevyplynulo, kde podle nich leží hranice Doněcké a Luhanské
lidové republiky, které má ruská armáda nově střežit. Tedy jestli povede podél současné frontové linie (takzvané linie dotyku),
nebo zda si Rusko bude nárokovat celé území požadované separatisty, včetně části Doněcké a Luhanské oblasti, která je až
dosud pod vojenskou i administrativní kontrolou Ukrajiny.
Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová uvedla, že Moskva musí nejprve ratifikovat příslušné smlouvy o spolupráci a
teprve poté bude možné jednat o otázkách, jako je vymezení přesných hranic těchto území.

Co se s invazí změní na již okupovaných separatistických územích? 
"Přímo tam budou důsledky minimální. Zdejší ruská vojenská přítomnost bude nově oficiální a z pohledu Ruska také legální
(dosud Moskva popírala, že by do oblastí dodávala zbraně a vojáky, pozn. red.)," míní analytik Lebduška. Z perspektivy
mezinárodního společenství Kreml svým postupem naopak porušil mezinárodní právo a narušil územní celistvost a suverenitu
Ukrajiny.
Co se v Doněcké a Luhanské lidové republice v tuto chvíli děje? 
Ruští vojáci vstoupili na okupovaná území v pondělí večer středoevropského času. Na hranici s Ukrajinou dochází podle
pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v pondělí i úterý k ostřelování. "Střílí na nás všude
podél fronty z těžkých minometů," popsal pro agenturu Reuters jeden z ukrajinských vojáků. OBSE zaznamenala celkem více
než 3000 případů porušení příměří, které v regionu oficiálně stále ještě platí.

Co znamená ruská okupace donbaských republik pro Ukrajinu? 
Podle Jana Šíra z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  je nyní Ukrajina v horší pozici.
"Jakákoliv přestřelka na linii dotyku může být interpretována jako ukrajinský útok na ruského spojence, a tedy záminka k válce,"
míní Šír a zdůrazňuje, že Kyjev musí postupovat mimořádně zdrženlivě.
Michal Lebduška míní, že v dlouhodobém horizontu může být odtržení separatistických republik v něčem pozitivní. Odkazuje na
změny, kterými Ukrajina již prošla za posledních osm let, kdy válka na východě země probíhá: geopolitické přeorientování na
Západ, modernizace armády a upevnění národní identity. Tyto procesy podle analytika mohou pokračovat. A pozitivně vnímá
Lebduška i ukončení snah o prosazení minských dohod, které počítaly se začleněním Ruskem okupovaných území zpět do
Ukrajiny. "Tyto úmluvy byly pro Kyjev nevýhodné," domnívá se analytik.
Je namístě očekávat, že uznání nezávislosti donbaských republik poslouží jako záminka pro další ruský vojenský postup proti
Ukrajině?
Podle analytika Lebdušky je možné, že vojenská eskalace skončí u momentální frontové linie, slovně si ale Kreml bude
nárokovat regiony celé. O Rusku jako "agresorovi, který se snaží uspět bez odporu" mluví v souvislosti s dlouhodobou
nátlakovou strategií Kremlu na Ukrajinu také Jan Šír. 

"To je dilema, které teď Rusko řeší: jak situaci eskalovat, něco z ní získat, ale zároveň svým postupem nevyvolat skutečně
ostré sankce," popisuje Lebduška. Evropská unie už oznámila, že na Moskvu uvalí sankce, a německý kancléř Olaf Scholz
prohlásil, že kvůli současnému postupu Ruska nebude možné uvést do provozu plynovod Nord Stream 2.
Jaké jsou možné scénáře dalšího vývoje? 
První scénář počítá s tím, že se ruské jednotky zastaví na nynější linii dotyku s ukrajinskými vojáky. "Pokud by ale šly dál,
drasticky to zvyšuje hrozbu plnohodnotného konfliktu. Ukrajinská armáda by se musela bránit," upozorňuje Šír. V té souvislosti
připomíná, že Doněcká lidová republika ve svém zákoně o státní hranici mluví o tom, že vede souběžně s hranicí Doněcké
oblasti. "Z té separatisté ovládají jen asi nějakých 30 procent," zdůrazňuje Jan Šír.

Rozestavění ruských jednotek podél ukrajinských hranic (například na území Běloruska) navíc stále nevylučuje ani možnost
vojenského útoku na hlavní město Kyjev, před kterým v minulých dnech a týdnech varovali i američtí diplomaté.
Michal Lebduška je ale optimističtější. "Vojenský zásah Ruska mimo dvě zmíněné oblasti mi přijde stále spíše
nepravděpodobný," tvrdí. Podle něj je ale ze strany Ruska potřeba počítat s pokračováním hybridních útoků proti Ukrajině.
Co ruský vpád na východ Ukrajiny znamená pro Česko?
Podle analytiků je útok na Donbas jednoznačný signál, že je potřeba si na Rusko "dávat pozor". Zmiňují potřebu zbavit se
závislosti na Moskvě zejména v oblasti energetiky, Rusko je totiž stále největším dodavatelem zemního plynu do Evropy a
taktéž významným exportérem ropy. 
V případě většího válečného konfliktu na Ukrajině by také Česko (podobně jako například Polsko) mělo počítat s tím, že tu
budou hledat bezpečí ukrajinští uprchlíci. 
Video: Putin v přímém přenosu školil svého šéfa rozvědky
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Putin je iracionální. Naděje na diplomatickou cestu z krize klesá, míní experti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: podripsky.denik.cz , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 15:44 , RU / měsíc: 51 478 ,
RU / den: 6 960 , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08 , Návštěvy za měsíc: 12 600 000
Poslední vývoj v rusko-ukrajinských vztazích zvýšil pravděpodobnost další eskalace krize, klesla možnost diplomatického
řešení, řekl ČTK Michal Smetana z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy .
Očekává další finanční a materiální podporu od EU a NATO pro Ukrajinu, přímé zapojení sil Severoatlantické aliance do
případných bojů nepředpokládá. Členství států v NATO nemusí být podle něj naprostou zárukou jejich bezpečnosti před
Ruskem.

"Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí večer podepsal výnosy uznávající nezávislost obou separatistických republik na
východě Ukrajiny a nařídil ruské armádě zajistit v těchto republikách mír. Evropská unie, Spojené státy, Británie a NATO to
označily za porušení mezinárodního práva a připravují sankce. Rusko navíc kolem hranic Ukrajiny soustředilo až 200 tisíc
vojáků.
"Diplomatická cesta určitě nějakou šanci ještě má, ale nyní už opět o něco nižší. Bohužel tou o něco pravděpodobnější
variantou je další eskalace krize," uvedl Smetana. Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií FSV  v České televizi (ČT) řekl, že vypovězení diplomatických vztahů s Ruskem ze strany Ukrajiny by nyní
bylo poměrně logické. Postup Ruska označil za masivní eskalaci ozbrojeného konfliktu, hrubé porušení mezinárodního práva a
útok na ukrajinskou suverenitu.

Podle Smetany lze očekávat, že minimálně některé státy NATO podpoří Ukrajinu dalšími dodávkami vojenského materiálu.
Připomněl, že Evropská unie v pondělí schválila vojenskou výcvikovou misi pro Ukrajinu a finanční pomoc 1,2 miliardy eur
(zhruba 29,4 miliardy korun). "Přímá vojenská podpora - tedy zapojení vojáků NATO do obrany Ukrajiny - se ale očekávat moc
nedá," doplnil Smetana.
Členství v NATO před Ruskem zcela neochrání
Členství v NATO je podle Smetany pro státy ve střední a východní Evropě aktuálně nejlepší zárukou bezpečnosti, ale určitě
není možné s jistotou říct, že dostatečnou. "Jakkoliv útok na členský stát NATO Ruskem je v tuto chvíli vysoce
nepravděpodobná varianta, eskalaci, která by k přímému konfliktu mezi NATO a Ruskem vedla, nikdy zcela vyloučit nelze,"
dodal.
Ruské chování je výrazně ovlivněno Putinovou iracionalitou, řekl Šír v ČT. Postup ruského prezidenta podle něj nenaplňuje
žádné ruské národní zájmy ani nereaguje na existující bezpečnostní hrozbu, také proto je velmi těžké toto chování odstrašit
sankcemi. Minské dohody o separatistickém území na východě Ukrajiny, které Putinovými posledními kroky padly, sice byly
podle Šíra vágní, ale daly Ukrajině sedm let na konsolidaci a posílení její odolnosti včetně vojenské.
Aktuální ruský postup je ukázkou tlaků, které Moskva uplatňuje vůči svým sousedům, shodl se Šír s Michaelem Romancovem z
katedry politologie Institutu politologických studií FSV . Putin dal najevo, že suverenita menších států, byť jsou uznané
mezinárodním společenstvím, je primárně v rukou mocností, jako je Rusko, řekl Romancov v ČT.

Konec krize, nebo začátek války? Ze současné situace vede pro Rusko v podstatě jen jedna cesta URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Jan Kofroň , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 18:49 , RU / měsíc: 216 512 , RU /
den: 12 037 , Rubrika: Svět , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,13
...trvat dlouho a uvidíme rozuzlení současného dramatu.
Autor je politický geograf, působí na FSV  UK .
Představa, že Evropa bude ráj na zemi, kde se všichni budou mít rádi, zhasla. Pacifismus je slepá... Nemáte přístup k plnému
znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.
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Margaréta Ilková byla jmenována novou jednatelkou českého zastoupení Deutsche Börse Group URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: personalista.com , Autor: personalista.com , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 20:57 , RU /
měsíc: 1 487 , RU / den: 112 , Rubrika: lidé a podniky , AVE: 850,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
České zastoupení Deutsche Börse Group, mezinárodní burzovní organizace a poskytovatele inovativní tržní infrastruktury,
posiluje svoje vedení. Novou jednatelkou Clearstream Operations Prague, vedle stávajících jednatelů Armina Borriese a Petera
Holloviče, byla jmenována Margaréta Ilková. Ta doposud zastávala pozici Senior Global HR Business Partner pro oblast IT v
Deutsche Börse.

Margaréta Ilková ve skupině Deutsche Börse působí již od roku 2008 a disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti financí,
finančních trhů, daňového a HR poradenství, přičemž ve společnosti zastávala různé manažerské pozice – od strategického HR
partnera pro oblast IT k pozici vice-prezidentky a senior vice-prezidentky v různých oblastech v rámci finančního řízení skupiny.
V nové roli bude mít na starosti především daně v oblasti kapitálových trhů a odpovědnost za vedení pražské pobočky.brbr
„Jmenování do jednatelské pozice považuji za velkou čest a beru ho jako ocenění mojí práce, kterou jsem ve společnosti v
uplynulých letech vykonávala. Deutsche Börse Group je hodnocena jako jeden z nejžádanějších zaměstnavatelů v sektoru
finančních služeb a já bych z pozice ve vedení pražské pobočky chtěla pokračovat v budování této reputace,“ uvedla
Margaréta Ilková.brbr Margaréta Ilková vystudovala ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a ve
francouzské Champagne Ardenne. Hovoří slovensky, česky, anglicky, francouzsky a maďarsky. 

O Deutsche Börse Group (DBG) 

Mezinárodní burzovní organizace a poskytovatel inovativní tržní infrastruktury, Deutsche Börse Group, působí na trzích
vyznačující se integritou, transparentností a stabilitou. Se svojí širokou škálou produktů, služeb a technologií zajišťuje
bezpečné a efektivní finanční obchodování pro udržitelné ekonomiky. Její činnost pokrývá celý hodnotový řetězec burzovního
obchodování, včetně přijímání investic, obchodování, clearingu, deponování cenných papírů a jiných finančních nástrojů,
produkci tržních dat, jakož i řízení kolaterálů a likvidity. Jakožto technologická společnost, skupina vyvíjí nejmodernější IT
řešení a nabízí IT systémy po celém světě. Skupina Deutsche Börse Group, ve které celosvětově působí více než 9000
zaměstnanců, má své sídlo ve finančním centru Frankfurt/Rýn-Mohan. Kromě toho má silné globální zastoupení také v
Lucemburku, Praze, Londýně, New Yorku, Chicagu, Hong Kongu, Singapuru, Pekingu, Tokiu a Sydney. V České republice
působí od roku 2007 a zaměstnává zde více než 1000 lidí.

Možné varianty dalšího vývoje na Ukrajině
TV , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 21:01 , Sledovanost pořadu: 5 739 ,
Pořad: 19:25 Večerní zprávy , AVE: 84 150,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06

Alexandr KOMARNICKÝ, moderátor 
Krize na Ukrajině ale posledními událostmi skončit nemusí. Tohle jsou možné varianty dalšího vývoje. Rusko včera uznalo
nezávislost dvou separatistických republik na východě země a vzápětí je přijelo s armádou osvobodit. Noví vojáci se tak připojili
k několika tisícovkám ruských specialistů, kteří na Ukrajině dosud operovali.

Jana SLAVÍKOVÁ, moderátorka 
Proruští separatisté si ale nárokují další území. V podstatě celou Doněckou a Luhanskou oblast. Jak je vidět na mapě, toto
území je teď pod ukrajinskou kontrolou, ale hrozí, že se ho separatisté a ruští vojáci pokusí dobýt. Vyloučen není ani ruský útok
na celou Ukrajinu, která je obklíčená ze tří stran. Asi 30 000 vojáků čeká na povel ve spojeneckém Bělorusku. Na 130 000
mužů stojí na rusko-ukrajinské hranici a navíc, už přes polovinu těchto jednotek čeká u hranic v bojových pozicích.

Karel SVOBODA, Katedra ruských a východoevropských studií, FSV  UK  
Já nevím, na co čekat, protože příštím krokem zase může být to, že vlastně tyhlety pseudorepubliky připojí další části
doněckých a luhanských republik, Rusové prostě předvádějí to, co se nazývá salámovou taktikou, a docela jim to vychází, že
prostě vždycky jako to okolí potom obsadit, okolí naleptat a takhle pokračujou. Že to bude pokračovat dál, to je víc než zřejmé.
Ono kdo si poslechl ten výlev Vladimira Putina, tak tomu musí být jasné, že on tu Ukrajinu prostě nenechá.

Černé ovce - Vyzkoušeli jsme
TV , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 21:30 , Sledovanost pořadu: 222 720 , Pořad:
17:35 Černé ovce , AVE: 2 405 760,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,47

Iveta FIALOVÁ, moderátorka 
Hezký podvečer u Černých ovcí a srovnávací reportáže. Asi všichni pociťujeme, že ceny některého zboží letí nahoru. Ale to
není zas tak cenná informace. Zajímavější bude porovnání cen potravin a drogerie v době pandemie.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
V Česku i Německu vybíráme 2 obchodní řetězce. Budeme nakupovat jak potraviny, tak drogerii. Jsme před Kauflandem na
pražském Vypichu a jdeme se podívat, jak to vypadá s cenami tady. Sháníme 23 položek, a to jak mezinárodní značky, tak
privátní značky obchodního řetězce. Půlené broskve nás vyjdou na 69,90. Pečené fazole v tomatě privátní značky nás vyjdou
na 14,90. Mléko polotučné trvanlivé 1,5 % tuku a stojí 16,90. A teď se podíváme do Bavorska.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Tak v tuto chvíli se nacházíme v Německu v obchodním řetězci Kaufland. Tady jsme točili už před šesti lety. Fazole v tomatě,
privátní značka obchodního řetězce, za 69 centů. Mléko trvanlivé 1,5%, privátní značka obchodního řetězce, 75 centů v tuto
chvíli. V Německu jsou kompotované broskve o 29 Kč levnější. Máme tady jablka Goldeny, už to počítám, 2,99 za kilogram, tzn.
nějakých 72, 73 Kč. Zkusíme zavolat kolegyni Magdě Havlíkové do Česka, jak to je u vás v Česku v Kauflandu?
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Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
Tak, Aleno, 1 kg tu vyjde na 39,90, tedy necelých 40 Kč. Tak vida. Některé ceny v českém Kauflandu jsou nižší než v
sousedním Německu. Jenže zatím jsme jen u ovoce a zeleniny. Máslo, obsah tuku 82 %, 250 g, za 46,90. To je poměrně
vysoká cena.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Já tady mám máslo za 1,65, to je přibližně 40 Kč. Tak šlehačka ve spreji, privátní značka obchodního řetězce, 1,29. Pokud si to
přepočítám, 31, 32 Kč.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
Cena se oproti té tvojí, Aleno, liší sice jenom drobně, ale my nemáme obsah tuku 30 %, ale pouze 21 %. A namísto cukru tu ve
složení najdeme invertní sirup.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Magdo, my tu máme Nutellu 750gramovou za nějakých 96 Kč plus minus. Jak to vypadá u vás v Česku v Kauflandu?

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
Máme tu trošku menší balení, než máš ty, pouze 600gramové, zaplatíme za něj ale víc. 130 Kč. Pokud bychom cenu přepočítali
na hmotnost německého balení, vyšla by na 162 Kč. Tak zubní pastou Elmex tu máme danou v takovém speciálním obalu,
možná je to i proto, že nás tu vyjde poměrně draho v Česku. Stojí 124,90.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Už to tady počítám, stojí 2,95, což je přibližně 71 Kč. To už je rozdíl v řádech desítek procent. A jdeme počítat. V případě
odlišných balení přepočítáváme cenu na velikost balení, které jsme zakoupili v Česku. Magdo, kolik jsi musela nakonec v
Česku v Kauflandu zaplatit?

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
My jsme v Kauflandu zaplatili 2 294,70.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Já jsem platila přepočítáno na české koruny 1 850 a 38 haléřů.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
A když se tak koukám do svých zápisků, Aleno, z celkem 23 položek jich 15 bylo v České republice dražších.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Česku jsme zaplatili o 444 Kč, tedy o 24 % více než v Německu. Platy jsou přitom v Německu 2,5krát vyšší.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
Proč nám české obchodní řetězce nenabízejí potraviny v takové ceně, aby to odpovídalo českým platům?

redaktorka; citace: Renata MAIERL, oddělení firemní komunikace, Kaufland ČR, v.o.s. 
Každá země má svůj specifický trh, kterému je celá akční strategie a strategie tvorby cen přizpůsobena. V rámci České
republiky řídíme náš akční management a tvorbu cen tak, abychom nabízeli nejpříznivější ceny produktů v rámci českého trhu.

Petr KRÁL, vedoucí, Katedra mezinárodního podnikání, Fakulta nezinárodních vztahů, VŠE v Praze 
My víme, že opravdu podstatná část spotřebitelů v České republice nakupuje právě na základě těch akčních nabídek, že jsou
lidé, kteří opravdu pečlivě studují letáky, které dostanou každý týden z obchodních řetězců. Samozřejmě ti, kdo stanovují ceny
pro české obchodní řetězce, si potřebují vlastně těmi běžnými cenami i vytvořit prostor, aby mohli potom nabízet nějaké zboží v
akcích. Takže vlastně ty běžné ceny potom jsou stanoveny o něco výš tak, aby vlastně zůstával prostor na to, že jednou za čas
tu cenu sníží.

Vilém SEMERÁK, specialista na mezinárodní obchod, Institut ekonomických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
A pak je tam ohromný rozdíl ve velikosti trhu. Bavíme se o trhu, který je 8× větší na počet obyvatel, ještě výrazně větší, pokud
připočteme nebo pokud korigujeme to porovnání o rozdíly v kupní síle, současně trh, který patří mezi nejlépe zorganizované, a
právě kvůli těm efektům vyšší konkurence, hladšího fungování, velikosti trhu ceny u řady výrobků mají spíš tendenci být
relativně nižší než v ostatních evropských zemích.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Tak zpátky do obchodů. Teď nás čeká drogerie.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
Vybíráme řetězec Rossmann, který je zastoupen jak na německém, tak na českém trhu.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Labelo Original teď stojí 1,45. Magdo, kolik tě stojí Labelo v drogerii Rossmann v Česku?

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
My tu máme Labelo za 59,90.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Tak tady je za 35 Kč aktuálně.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
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Máme tu heřmánkový čaj, 20 nálevových sáčků, tzn. 30 g nás vyjde na 69,90, na 70 Kč.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
30 sáčků, 1,45, což je nějakých 35 Kč. 10 rolí toaletního papíru, privátní značka obchodního řetězce, třívrstvý, za 69 Kč.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
Tak toaletní papír vyjde české spotřebitele na 84,90. Tak tady máme papírové kapesníky v boxu, 80 kusů nás vyjde v Česku
na 56,90.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
1,45, což je nějakých 35 Kč.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
Stojím tu u regálu s mýdlem, mám tu výrobek Isana mléko a med, dokonce se to pyšní tím, že se jedná o německou kvalitu.
Kolik u tebe stojí 500 ml?

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Já mám tady to tekuté mýdlo za 65 centů, což je nějakých 16 Kč.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
Aha, tak nás vyjde na 21,90. Tak my si v Česku za tu německou kvalitu evidentně musíme připlatit.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
A znovu budeme počítat.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
V případě odlišných balení opět přepočítáváme cenu na velikost balení, které jsme zakoupili v Česku. Tak my jsme tady v
Česku v drogerii Rossmann celkově za nákup zaplatili 2 227,50.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Tak přepočítávám na koruny. Mě nákup vyšel na 1 549 Kč.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
Takže jsi zaplatila o 679 Kč méně než my v Česku.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Navíc, jak tady tak počítám, tak z 21 položek, které jsme nakoupili, jich v Německu bylo 20 levnější.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
Stejný nákup tak stál v české drogerii o 44 % víc než v té německé. Jak nám to vysvětlili v českém Rossmannu?

redaktorka; citace: Olga STANLEY, manažerka komunikace, Rossmann, spol. s r.o. 
U značkových výrobků, které nakupujeme od lokálních zástupců daných značek, je důležité zmínit skutečnost, že naše
společnost nemá vliv na případnou odlišnou cenovou hladinu této značky nastavenou pro různé země. U srovnání cen hraje též
významnou roli rozdílná výše DPH, která je v České republice vyšší než v Německu. Do konečné ceny výrobků našich
privátních značek se promítají mimo jiné i další logistické náklady na dopravu zboží, náklady spojené s přípravou etiket a
českých textů na přebalech výrobků i samotné etiketování.

Vilém SEMERÁK, specialista na mezinárodní obchod, Institut ekonomických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
V České republice máme dneska vyšší základní sazbu DPH, než má Německo, je tam rozdíl i v těch snížených sazbách. Takže
opravdu, pokud bysme vyšli ze sazby před daní, tak český spotřebitel bude mít tu cenu o velmi málo vyšší než ten německý.
Ale to je relativně menší rozdíl, i když u některých výrobků může hrát roli.

Petr KRÁL, vedoucí, Katedra mezinárodního podnikání, Fakulta nezinárodních vztahů, VŠE v Praze 
Oba dva ty trhy vypadají úplně jinak, vstupuje do toho celá řada nákladových faktorů, které berou řetězce v úvahu při přípravě
cen, ať už to jsou náklady na logistiku, ať už to jsou náklady na ty prodejny jako takové, na úpravu těch produktů, případně pro
český trh, ale hlavně, co do toho vstupuje především, je ze strany řetězců odlišný obrat v těch jednotlivých prodejnách v Česku
a v Německu.

Alena DAŇKOVÁ, redaktorka 
Potraviny a drogerii v obchodním řetězci Kaufland své nakoupili v Česku přibližně o 24 % dráž než v Německu. Za 15 položek
ze 23 jsme na české straně zaplatili více.

Magdalena HAVLÍKOVÁ, redaktorka 
V případě drogerie Rossmann byl rozdíl dokonce téměř 44 %. Jen jediná položka z 21 byla levnější v Česku. Za všechny
ostatní jsme si museli na české straně připlatit.

Petr KRÁL, vedoucí, Katedra mezinárodního podnikání, Fakulta nezinárodních vztahů, VŠE v Praze 
No, u Kauflandu byl nečekaně velký rozdíl. Zejména když uvážíme, jak jsou Češi cenově citliví, na druhou stranu u drogerie byl
ten rozdíl až, řekl bych, skoro šokující, 40 % mezi českým a německým řetězcem, vlastně stejným řetězcem, to už je rozdíl, který
bych nečekal.

Ruská armáda vstoupila na území ukrajinského Donbasu
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Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ruská vojska v noci vstoupila na území Ukrajiny poté, co Vladimir Putin podpisem stvrdil uznání nezávislosti dvou
separatistických republik na Donbase. Ruskou vojenskou akci označuje za mírovou misi.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Reakce na východě Ukrajiny jsou rozpolcené. Zatímco proruští separatisté slaví, Ukrajinci zahájili evakuaci. Ukrajinský
prezident Zelenskyj v proslovu vzkázal Kremlu, že Ukrajina nikomu nic nedluží a nikomu nic nedá.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
My jsme tady doma a my se ničeho ani nikoho nebojíme.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Podle západních mocností Vladimir Putin uznáním separatistických republik a vysláním svých vojsk na východ Ukrajiny v
podstatě započal invazi, kterou podle NATO brzy rozpoutá v plném rozsahu.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ruský prezident však trvá na mírové misi a ochraně proruských obyvatel na východě Ukrajiny. První ruské jednotky vstoupily
na Ukrajinu včera po deváté hodině večer.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Je pondělí 21. února 2022, podvečer. A v Moskvě zasedá ruská bezpečnostní rada kvůli situaci na Ukrajině. Po ní Putin
vystupuje s přelomovým oznámením.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Udělal jsem rozhodnutí, které jsem měl udělat už dávno. A to uznat nezávislost a samostatnost Doněcké a Luhanské lidové
republiky. Žádáme Kyjev, aby okamžitě přestal s vojenskou aktivitou. Jinak bude další krveprolití jejich vina.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Putin jako by postupoval podle předem daného scénáře. Ve chvíli, kdy podpisem stvrzuje nezávislost republik Doněck a
Luhansk, už se počítá s tím, že jeho vojska na Ukrajině zahájí tzv. mírovou misi. Kolem deváté hodiny večer se na internetu
objevují první videa ruských tanků na území Ukrajiny. Vrcholní ruští politici včetně ministra zahraničí Sergeje Lavrova vzkazují
světu, že Ukrajina vlastně nemá na suverenitu žádný nárok. A Putin rovnou vyzývá k demilitarizaci Ukrajiny.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Sovětská Ukrajina vznikla díky bolševické politice. Ukrajina nikdy nebyla samostatných státem.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Krátce po půlnoci předstupuje před národ ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
My nikomu nic nedlužíme a nikomu nic nedáme.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Východ Ukrajiny ovládají rozporuplné emoce. Proruští separatisté slaví.

Aleksandr, obyvatel Doněcka 
Nejde to popsat. Na tyto emoce nikdy nezapomenu. 8 let čekáme. Konečně jsme Doněcká lidová republika.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Ti obyvatelé Doněcké a Luhanské oblasti, kteří s Ruskem nesympatizují, zabalili své životy do několika kufrů a utíkají směr
Kyjev.

Julia PARHOMENKOVÁ, obyvatelka Doněcké oblasti 
Celá vesnice se vylidnila. Najednou na ulici nebyl vůbec nikdo. Bylo to hrozivé.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Zatím totiž není vůbec jasné, jak velkého území se nakonec Putinovo schválení nezávislých republik dotkne. Rusko totiž uznalo
nezávislost vzbouřeneckých oblastí v hranicích, které si separatisté sami určili. Ty ale zahrnují i oblasti, které kontroluje
ukrajinská armáda. Martina Nášelová, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
A v ukrajinském hlavním městě sleduje situaci náš kolega Filip Šusta.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Filipe, jak vyhrocenou situaci vnímají obyvatelé Kyjeva?

Filip ŠUSTA, redaktor 
Dobrý večer, já musím říct, že ten život tady v Kyjevě, zdá se, běží úplně běžným způsobem. Je pravda, že ta situace a ta
atmosféra tady není tak přátelská a uvolněná, jako to bylo třeba ve Lvově, ve kterém jsme natáčeli v předchozích dnech, ale to
si troufám říct, je zkrátka tím, že Kyjev je téměř třímilionová metropole, a tím pádem je více anonymní než menší města. Když
jsem dnes během dne mluvil s místními, tak ti mi řekli, že ti s tím, jak se rozhodl Vladimir Putin, nesouhlasí a že Ukrajina by
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podle nich měla zůstat jednotná a ne takovýmto stylem rozvrácena. Na druhou stranu neviděl jsem tu dnes žádné větší projevy
nacionalismu, například nějaké velké protesty se tu dnes nekonaly. Místní se ale také domnívají, že v případě válečného
konfliktu se už ukrajinská armáda bude bude mnohem lépe bránit než přesně před osmi lety při anexi Krymu, protože od té
doby se výrazně zmodernizovala a rozrostla. Já dodám ještě jednu aktuální informaci, právě v těchto chvílích čekáme na
zásadní projev amerického prezidenta Joea Bidena.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Přesunu ruských vojsk na východ Ukrajiny předcházelo postupné posilování vojenské přítomnosti Ruska u ukrajinské hranice.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Podrobnosti připravila kolegyně Anežka Pichrtová.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Dobrý večer. Podle západních zpravodajských služeb Rusko navýšilo počet svých vojáků u ukrajinské hranice za pouhých pár
týdnů ze 100 000 na téměř 190 000 jednotek. Na naší mapě si můžete všimnout, že jako kolečko máme vyznačené jednotky,
které se ukrajinské hranice vyskytují dlouhodobě a jsou právě na poloostrově Krym nebo u oblastí Doněck a Luhansk. Jako
čtvereček máme potom vyznačené jednotky, které tam Kreml přesunul v posledních pár týdnech. Jako trojúhelník potom máme
vyznačené jednotky, které se účastní rusko-běloruského cvičení. To mělo skončit tuto neděli, neskončilo, protože z Minsku
přišlo oznámení, že se pouze přesouvá do další fáze. Právě do separatistických oblastí Doněck a Luhansk ruské vojsko dnes v
noci překročilo hranici. Právě kvůli napjaté situaci na Ukrajině, ale také obavě z ruské agrese jsou v pozoru i další státy, které
sousedí s Ruskem. Severoatlantická aliance má svá vojska rozmístěná v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, ale také v Polsku. V
Estonsku má největší přítomnost Velká Británie. V Lotyšsku poté Kanada a stálou misi tam má i Česká republika. V Litvě má
potom nejvíce vojáků Německo. Do Polska minulý čtvrtek dorazilo dalších 6 000 amerických vojáků, kteří se připravují na
možnou evakuaci amerických občanů z Ukrajiny. Dále tu máme vyznačené Finsko. To sice není členem Severoatlantické
aliance, s Ruskem má ale společnou hranici a také velmi komplikovanou historii.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Reakce na kroky Ruska na sebe nenechaly dlouho čekat. Státy Evropské unie dnes zveřejnily první část sankcí a před
několika minutami se jednomyslně shodly na jejich přijetí.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Německo kvůli ruskému postupu prozatím neudělí souhlas k provozu plynovodu Nord Stream 2. Z Kremlu mezitím zní, že Rusko
je na sankce připravené.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Ostré reakce a příprava nekompromisních sankcí. Vyhrocená situace mezi Ukrajinou a Ruskem nenechává světové politické
lídry chladnými. V názorech na aktuální dění se většina z nich shoduje.

Boris JOHNSON, britský premiér 
Prezident Putin porušil ukrajinskou suverenitu. Poslal tam vojáky. Porušil tím mezinárodní právo. Odmítl minské dohody a
pošlapal dohodu z Budapešti z roku 1994, že bude respektována územní celistvost Ukrajiny.

Jens STOLTENBERG, generální tajemník NATO 
Odsuzujeme další ruský vpád na Ukrajinu. Moskva podkopává suverenitu a územní celistvost Ukrajiny a poškozuje úsilí najít
mírové řešení konfliktu, což má vážné důsledky pro celou evropskou společnost.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
O sankcích proti Rusku začaly okamžitě jednat státy Evropské unie.

Josep BORRELL, vysoký představitel pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku 
Vyzýváme prezidenta Putina, aby respektoval mezinárodní právo a minské dohody. Jsme připraveni jednotně a nekompromisně
reagovat.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Ministři zahraničí Evropské unie se po dnešním jednání jednomyslně shodli na přijetí sankcí za porušení svrchovanosti
Ukrajiny. Proti Rusku zasáhlo i Německo. Tamní kancléř Olaf Scholz zastavil proces schvalování rusko-německého plynovodu
Nord Stream 2.

Olaf SCHOLZ, německý kancléř 
Dnes jsem požádal spolkové ministerstvo hospodářství, aby stáhlo zprávu o analýze bezpečnosti plynovodu. Bez této
certifikace se nemůže Nord Stream 2 vůbec zprovoznit.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
První sankce už zavedla také Velká Británie, a to proti pěti ruským bankám. O sankcích uvažuje i Kanada a Japonsko. Na
stranu Ruska se staví o poznání méně světových politiků. Podporu Putinovi vyjádřila například Sýrie nebo Nikaragua. Hanka
Jelínková a Martina Nášelová, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Podporu Ukrajině dnes vyjádřili zástupci obou komor Parlamentu napříč politickým spektrem. Pro české zákonodárce je
Ukrajina suverénním státem a jednání Ruské federace označují za projev politické agrese a volají po tvrdých sankcích na
Rusko.

Markéta Pekarová ADAMOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny /TOP 09/ 
Česká strana by měla postupovat v souladu s ostatními zeměmi tak, abychom tvrdé sankce, které by měly být už připraveny,
uplatňovali už nyní a nečekali ještě na další postup Vladimira Putina.
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Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
První na řadě jsou sankce. Ty musíme uplatnit a musíme jasně dát najevo, že toto nestrpíme a že uděláme všechno pro to, aby
Rusko přestalo dělat svoji agresivní politiku.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Ta situace je opravdu neudržitelná a to, co udělalo Rusko, co udělal Vladimir Putin, je opravdu narušení mezinárodního řádu a
posouvá nás to blíže k válce.

Alena SCHILLEROVÁ, předsedkyně poslaneckého klubu /ANO/ 
Dovolte, abych jménem klubu hnutí ANO jednoznačně odsoudila krok Ruska, který je jednoznačným porušením mezinárodního
práva. My jako Česká republika vnímáme tento krok obzvlášť citlivě vzhledem k historii, kterou jsme si prošli.

redaktor; citace: Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/ 
Nechceme válku. Hnutí SPD považuje současné dění na Ukrajině za důsledek tlaku zpravodajských služeb pod taktovkou USA,
Velké Británie a některých států NATO, které se snaží rozpoutat válečný konflikt.

redaktor; citace: Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky 
Prezident republiky Miloš Zeman konstatuje, že vstup ruských vojsk na území separatistické Doněcké a Luhanské lidové
republiky zvyšuje riziko vojenského konfliktu a naopak snižuje naději na diplomatické řešení.

redaktor; citace: Institut Václava Klause 
Toto rozhodnutí Ruska považujeme za překvapivé a riskantní. Rozhodnutí ruského prezidenta Putina je i poškození těch z nás,
kteří jsme se po léta snažili vysvětlovat komplikovanost vnitřní ukrajinské, ale i ruské politické, ekonomické a národnostní
situace i nelehkých historických kontextů.

Marek BRUNA, redaktor 
Situaci na Ukrajině by měla řešit na zítřejším jednání vláda. Marek Bruna, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
A ve vysílání už je teď s námi předseda vlády Petr Fiala.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Dobrý večer. Pane premiére, ruská invazní jednotky jsou na území Ukrajiny, podle generálního tajemníka NATO Rusko plánuje
rozsáhlý útok na Ukrajinu, jak vážné je teď riziko otevřeného střetu se Severoatlantickou aliancí?

Petr FIALA, předseda Vlády ČR /ODS/ 
Dobrý večer. Ta situace je opravdu nesmírně vážná. Tady ani nejde o střet se Severoatlantickou aliancí, ale o to, že jsme
skutečně krok od války. A ty úmysly Vladimira Putina jsou pro nás všechny nesmírně nebezpečné. To, co se stalo včera, to je
akt porušení mezinárodního práva, je to akt agrese a je potřeba na to reagovat. A v této souvislosti je opravdu mimořádně
důležité, že státy Evropské unie, ale i Severoatlantické aliance, všechny západní demokracie jsou tady sjednoceny na tom
postoji. Je potřeba podporovat Ukrajinu, je potřeba říct Rusku ne k dalším krokům a říct mu jasně ne na to, co udělalo včera, a
je potřeba přijmout sankce, které Rusko opravdu pocítí.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
A pane premiére, jednalo se na úrovni NATO, že by se do ozbrojeného konfliktu zapojili i čeští vojáci? Je taková varianta vůbec
ve hře?

Petr FIALA, předseda Vlády ČR /ODS/ 
Tady neuvažujeme o ozbrojeném konfliktu mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. Severoatlantická aliance je obranná
aliance, která je připravena bránit svoje území nebo území svých členských států. To, co je ale důležité, je vyjádřit jasnou
podporu Ukrajiny včetně podpory humanitární a ekonomické a dát Rusku jasně najevo, že nemůže porušovat mezinárodní
právo. A mimochodem, právě to, že tady jsou připraveny sankce a jsou už schválený, ten první balík sankcí je schválen, a to,
že Evropská unie a Severoatlantická aliance postupují jednotně, to je možná překvapení pro Vladimira Putina a to je jediná
cesta, jak zabránit válce a dovést to celé ještě diplomatickou cestou k rozumnému řešení, což bychom si všichni přáli.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Vy jste mluvil o pomoci Ukrajině, jak je Česko připraveno pomoci této zemi? Mluví se o materiální pomoci, v čem by měla nebo
mohla spočívat?

Petr FIALA, předseda Vlády ČR /ODS/ 
Nás se situace na Ukrajině týká. Ona Ukrajina je nějakých 300 km od našeho území a týkaly by se nás i všechny důsledky
ruských vojenských kroků včetně migrace a dalších věcí. My jsme na to připraveni, česká vláda se na to připravovala a my také
ale se snažíme pomoci Ukrajině. Poskytli jsme jí dělostřeleckou munici, tzn. podpořili jsme ji nejenom slovy, ale i činy, hlavně se
soustředíme na humanitární pomoc, kterou Ukrajina samozřejmě taky potřebuje, například ve zdravotnické oblasti.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Kvůli rusko-ukrajinské krizi hrozí samozřejmě také zdražování energií, jak je na to Česká republika připravena? Přece jenom už
teď jsou energie drahé a mnoho rodin řeší existenční problémy.

Petr FIALA, předseda Vlády ČR /ODS/ 
Musíme se na to nejen připravovat, ale už dělat i určité kroky. Ta dlouhodobá věc je samozřejmě posílit naši energetickou
soběstačnost, proto je třeba tak důležité, abychom dobudovali další bloky jaderné elektrárny v Dukovanech. Ale tady se
ukazuje, protože ten trh je společný, evropský, jak je nebezpečná ta závislost na Rusku a na ruském plynu. A tady mě velmi
potěšilo, že Evropská unie, Evropská komise, když jsem mluvil s předsedkyní von der Leyen, tak mě ujistila, že udělala kroky
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pro to, aby i případné zastavení dodávek ruského plynu jsme dokázali kompenzovat. A to je důležité pro celou Evropu a je to
samozřejmě důležité i pro Českou republiku, protože tahle hrozba zastavení dodávek v případě konfliktu, ta by na nás dopadla
už teď v době těchto zimních měsíců. A tady je důležité, že jsme připraveni to kompenzovat a víme i, jak.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak, pane premiére, děkujeme za váš čas a přejeme klidný zbytek večera.

Petr FIALA, předseda Vlády ČR /ODS/ 
Děkuji za pozvání, pěkný večer.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Akci ruských jednotek odstartoval téměř hodinový projev prezidenta Vladimira Putina. Ukrajinu v něm označil za stát, který stojí
na vratkých základech a je pro Rusko hrozbou.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Historici označují Putinův výklad dějin za směs polopravd a účelově slepených faktů.

Josef SVOBODA, redaktor 
Vladimir Putin už dokázal, že umí střelit tygra nebo osedlat mustanga. A teď se stal i odborníkem na historii. Ve svém
hodinovém monologu se ponořil hluboko do dějin Ukrajiny, aby vysvětlil, proč se ji rozhodl vojenský osvobodit.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Sovětská Ukrajina vznikla díky bolševické politice. I v současné době ji lze nazývat Ukrajinou Vladimira Iljiče Lenina.

Josef SVOBODA, redaktor 
Hned první lekce ruského dějepisu zvedla ze židle ukrajinisty po celém světě. Představa, že Lenin vytvořil stát Ukrajina, je podle
nich hrubé ohýbání historie. První ukrajinská republika vznikla už v roce 1917.

Petr KALINA, ukrajinista, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
Vznikla tehdy vlastně Ukrajinská lidová republika, která naopak bolševickým Ruskem v čele s Leninem byla zlikvidována.

Josef SVOBODA, redaktor 
Na Putinovo přepisování dějin okamžitě zareagoval i kyjevský primátor Vitalij Kličko. Putinovi připomněl, jak vypadaly jejich
země před staletími.

Vitalij KLIČKO, kyjevský primátor 
Kyjev bylo majestátní město, a to už v době, kdy jinde byly bažiny a nikdo si neuměl představit, že na nich vyroste Moskva.

Josef SVOBODA, redaktor 
V další části projevu přešel Putin k moderním dějinám země a podle historiků ukázal, jak šikovně dokáže zamlčet fakta, která se
mu nehodí. Například v části, kde varoval před ukrajinským jaderným programem.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Ukrajina má za cíl vyrobit vlastní jaderné zbraně a není to jen prázdné chvástání. Ukrajina skutečně vlastní sovětské jaderné
technologie.

Josef SVOBODA, redaktor 
Příběh Ukrajiny je ale přesně opačný. Po rozpadu Sovětského svazu byla třetí nejsilnější jadernou velmocí. Zbraní se
dobrovolně vzdala a Rusko jí za to garantovalo bezpečnost.

Petr KALINA, ukrajinista, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
Se tedy Rusko tehdy ještě pod vedením Borise Jelcina zavázalo, že bude uznávat Ukrajinu v těch hranicích, v jakých vznikla v
roce 1991.

Josef SVOBODA, redaktor 
Putinův projev byl podle historiků podobných nepřesností plný. Sám vládce Kremlu ale může počítat s tím, že na domácí půdě
se kritických rozborů svých slov nedočká. Josef Svoboda, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak a teď je s námi ve vysílání ukrajinista a specialista na politický a bezpečnostní vývoj ve východních zemích Jan Šír.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Dobrý večer. Pane doktore, je hrozba rozsáhlého ruského útoku skutečně reálná, nebo invaze končí odtržení Doněcké a
Luhanské republiky od Ukrajiny?

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Já se obávám, že tato možnost je skutečně reálná, od včerejšího večera probíhá otevřená ozbrojená intervence Ruska na
území Ukrajiny v Doněcké a Luhanské oblasti. Intervence byla už quasi legalizována příslušnými rozhodnutími orgánů státní
moci Ruska, Rusko shromáždilo prakticky 70 % svojí bojové síly při ukrajinských hranicích, bylo by naivní se domnívat, že by
tak činilo pouze pro formalizaci okupace Doněcka a Luhanska, těchto území, která Rusko už de facto kontroluje od roku 2014,
a odtržení od Doněcka a Luhanska od Ukrajiny neřeší ruské strategické cíle, k jejich naplnění je potřeba použití síly ve větším
měřítku a velmi pravděpodobně i dosazení nějakého loutkového režimu v Kyjevě, proto nějaká větší eskalace toho
probíhajícího ozbrojeného konfliktu je možnost, se kterou je potřeba počítat.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
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Západní svět mluví o sankcích, které by měly Rusko od útoku odradit. Zatím se tak neděje. Existuje podle vás způsob, jak
Vladimira Putina od invaze skutečně odradit?

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Rusko tou probíhající intervencí nenaplňuje žádné národní zájmy ani nereaguje na nějakou existující bezpečnostní hrozbu,
jedná se do velké míry o osobní rozmar Vladimira Putina a z toho důvodu já se obávám, že toto chování lze jen velice těžko
ovlivnit skrz odstrašení a skrz navyšování nákladů na takovou agresi. Takže je potřeba počítat i s tím, že ty sankce zafungovat
nemusejí. Jediné, co může Vladimira Putina zastavit, a on už to jasně řekl, je to, že Západ dá od Ukrajiny, obrazně řečeno, ruce
pryč a Ukrajina bude kapitulovat. Jak Západ, tak Ukrajina tyto požadavky odmítly, a proto je potřeba počítat s další eskalací
konfliktu.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Vladimir Putin de facto zpochybnil historickou státnost Ukrajiny, mluví o tragédii rozpadu Sovětského svazu. Jsme teď svědky
nového uspořádání mezinárodních vztahů, kdy se Rusko otevřeně přihlásilo k obnově hranic bývalého Sovětského svazu?

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Já se domnívám, že ano, Rusko dlouhodobě vyjadřuje svoji nelibost s aktuální podobou mezinárodního řádu, který považuje za
nespravedlivý. Důvodem je to, že za stávajících podmínek se Rusko nedokáže mezinárodně prosadit, protože když se hraje
podle pravidel, tak Rusko je nekonkurenceschopné a zaostává. Je potřeba za těmito nátlakovými a silovými operacemi vidět
skutečně snahu Ruska o podkopání, revizi, základní revizi stávajícího mezinárodního uspořádání a snahu nahradit stávající
uspořádání odklonem od mezinárodního práva a naopak příklonem k něčemu, co by silně připomínalo rozdělení světa na sféry
vlivu mezi velmoci. S tím, že v té vlastní zóně vlivu jako Rusové si myslí, že tam spadají i státy. V jejich sousedství by si v
zásadě určovali pořádky sami.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Tak, pane doktore, děkujeme za váš čas a přejeme vám hezký večer.

osoba 
Děkuji za zavolání.

Ruská armáda vstoupila na území ukrajinského Donbasu
TV , Datum: 22.02.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.02.2022 22:49 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 6 711 328,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Vývoj na ukrajinsko-ruské hranici sleduje pochopitelně celý svět. A zatímco západní státy plánují na Rusku uvalit tvrdé sankce,
další světová velmoc Čína se ke konfliktu snaží stavět zdrženlivě. Odborníci se domnívají, že náhodné nebylo ani Putinovo
načasování invaze, po skončení olympiády v Pekingu.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Ukrajinsko-ruská krize staví Čínu do nepříjemné pozice, kdy se snaží najít rovnováhu mezi přátelskými vztahy s Ruskem a svou
zahraniční politikou důsledné obrany státní suverenity.

Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů 
Čína se svým způsobem chytla do určité pasti, protože Čína rozhodně nepodporuje zachování současného uspořádání světa.
Ona by samozřejmě chtěla hrát mnohem významnější roli.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
Oni se shodují na tom, že s Ruskem, že tedy státní suverenita je nedotknutelná. Zároveň teď Rusko naprosto nepokrytě tu
státní suverenitu porušilo.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Zástupci Číny prohlašují, že všechny zúčastněné strany by měly zachovat zdrženlivost a vyhnout se jakýmkoliv akcím, které by
mohly zvýšit napětí.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
Celé to vyjádření je vlastně taková jako my s tím nesouhlasíme, ale sami máme problémy se Spojenými státy, takže se do toho
vlastně moc míchat nebudeme.

Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů 
Teď neví, co by k tomu řekla, protože ten krok Putina je tak brutální porušení mezinárodního práva. Je to tak jednoznačná
agrese a zločin míru, že Číně to dělá problém, aby s tím souhlasila.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Obě země k sobě mají geopoliticky velmi blízko a společně svým autoritativním stylem vládnutí vytvářejí protiváhu vůči zemím
Severoatlantické aliance.

Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradce 
Čína samozřejmě stojí při Rusku. To neznamená, že bude vojensky intervenovat. Ono dostat se z Číny až na rusko-ukrajinskou
hranici. To je taky nějaká projekce síly, která není tak jednoduchá a vůbec si nejsem jist, že by to bylo i v zájmu Ruska, aby
něco takového bylo.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
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Rusko přitom dováží do Číny mimo jiné ropu, zemní plyn a uhlí. Čína zase do Ruska vyváží strojní zařízení a spotřební zboží.
Dominika Janochová, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Rusko se podle politologů a ekonomů sankcí od Evropské unie nebojí.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Putin si prý připravil dostatečné finanční rezervy a tak je pro něj daleko důležitější vliv na Ukrajině.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Rusko navíc může reagovat protiúderem a zastavit například dodávky plynu a ropy. Navzdory tomu, že dnes Putin prohlásil, že
se to nestane.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Ekonomické sankce jako trest za vpád na Ukrajinu. Jenže otázkou zůstává, komu vlastně ublíží. Rusko totiž díky spojenectví s
Čínou Evropu téměř nepotřebuje.

Lukáš KOVANDA, ekonom, Národní ekonomická rada vlády 
Sankce je hodně těžké vymyslet tak, aby poškodily Rusko a zároveň nepoškodily Evropskou unii.

mluvčí 
Ropa a plyn.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Na dodávkách ruského plynu je závislá téměř celá Evropa. Jen loni se přes Ukrajinu přepravilo zhruba 40 procent celkové
evropské spotřeby.

Štěpán KŘEČEK, hlavní ekonom BH Securities 
V případě, že by tyto dodávky byly přerušeny, tak by to znamenalo vážnou energetickou krizi.

Jiří PEHE, politolog 
Rodí se strategie Evropské unie ve spolupráci se Spojenými státy. Takže vy byly velmi brzy vyslány tankery se zkapalněným
plynem.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Jenže ceny by v takovém případě byly extrémně vysoké. Rusku se prý z finančního hlediska ukončení dodávek plynu a ropy do
Evropy nevyplatí. Putin by ale díky tomu mohl dosáhnout svých cílů.

Lukáš KOVANDA, ekonom, Národní ekonomická rada vlády 
Vladimír Putin ujišťoval, že nebude omezovat dodávky, ale samozřejmě to se může změnit.

mluvčí 
Vývoz zboží.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
České firmy loni do Ruska vyvezly zboží v hodnotě zhruba 93 miliard korun. Vyváží se hlavně auta a součástí zemědělské
stroje, anebo například i české pivo. Putin může dovoz do Ruska zakázat a ublížit tím řadě evropských firem.

Lukáš KOVANDA, ekonom, Národní ekonomická rada vlády 
Jeden dodavatel bezpilotních letounů už vlastně ukončil svoji činnost v Rusku.

Ladislav SEMETKOVSKÝ, generální ředitel Primoco UAV 
Jen v roce 2022 ztratila naše firma kontrakty v hodnotě 12 milionů eur.

mluvčí 
Pracovní síla.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Ta by během vojenského konfliktu chyběla firmám po celé Evropě.

Oleksandr KUCHERAK, Ukrajinec žijící v Česku 
/nesrozumitelné/

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Klára Pospíšilová a redakce televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Lidé z celého světa, včetně České republiky vyjadřují podporu Ukrajině. Na Václavském náměstí se kvůli tomu sešli příznivci
spolku Milion chvilek pro demokracii.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
A namístě je i kolega Lukáš Richtár. Lukáši, kolik lidí přišlo do centra Prahy Ukrajinu podpořit a jak tak akce probíhá, co se tam
děje?

Lukáš RICHTÁR, reportér TV Nova 
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Dobrý večer, tak ačkoliv to shromáždění bylo svoláno dnes dopoledne, tak i tak se tady na pražském Václavském náměstí
sešlo několik stovek lidí, aby vyjádřily podporu Ukrajině, no a společně tak chtějí ukázat, že jim osud ukrajinských obyvatel není
lhostejný a odsuzují tak včerejší krok Vladimira Putina, který poslal ruské vojáky do dvou separatistických republik na východě
Ukrajiny. No a mezi řečníky se tak objevil mimo jiné třeba ukrajinský velvyslanec v České republice. Lidé zde měli vlajky nebo
mají vlajky Evropské unie, Ukrajiny a také nesouhlasné transparenty s tématikou Vladimira Putina. No a solidaritu s Ukrajinou
ale projevili také čeští politici, umělci, anebo akademici. Ukrajinská vlajka tak zavlála například na olomoucké a ostravské
radnici ale také na radnicích jednotlivých městských částí tady v Praze. No a také například na, na budově Městského divadla
ve Zlíně nebo na pražské ČVUT.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
V Česku žije aktuálně více než 40 tisíc Rusů a téměř 200 tisíc Ukrajinců. Našli si tu práci a zakládají rodiny. Oba národy situaci
na Ukrajině pozorně sledují a shodují na tom, že válka není řešení.

Kristýna BEZDĚKOVÁ, redaktorka 
Odjeli do Česka za prací a ve vlasti nechali rodinu. Desetitisíce Ukrajinců se teď bojí o své příbuzné. Jednou z nich je i paní
Natalia, která v Praze už 4 roky provozuje restauraci.

Natalia BIAS, Ukrajinka 
Teď volal mi můj bratr rodný a řekl, ježíš mám opravdu malinké dítě. Možná můžeme k vám. Určitě je to opravdu děsivá situace,
co teď, co dělat. Včera ten Putin měl takový projev a hodně mluvil o historii Ukrajiny. A bylo vidět, že vůbec to nezná. Já chci
věřit, že Ukrajina teď bude chránit svoji historii, svoje teritoria, svojí kulturu a hlavně svůj jazyk. Navíc určitě je v Rusku, jestli
tam pořád dívají se tam na tu propagandu a slyší to Ukrajina, něco tam rozbombila. Ukrajina tam střílela a já si myslím, že
hodně lidi tomu věří bohužel.

Anastasiya SHUNKINA, Ukrajinka 
Určitě ne /nesrozumitelné/ se vůči nám, jako že jsme nějaká menší národnost, že jsme nějak slabý. To nebudu trpět.

Kristýna BEZDĚKOVÁ, redaktorka 
Rusové žijící v Česku ale situaci na rusko-ukrajinské hranici kritizují. Podle nich je situace prý zbytečně vyhrocena.

Ilja FILIN, Rus 
A je to velká ostuda ruské vlády, která se také vydává na celý náš národ. Nemám to rád, chtěl bych, aby všechno skončilo
mírně. Jsme Slované, jsme bratři a musíme vždycky byt mimo politiku.

Ekatarina, osoba 
Nikdo nechceme žádnou válku. Stydím se za to, jak se Putin chová a co dělá. Jsou to jen politické hry. Nikdo z nás to nemůže
ovlivnit. Oba národy věří, že se situace brzy uklidní. Ukrajinci jsou prý připraveni v případě nouze nabídnout svým příbuzným
útočiště v Česku. Kristýna Bezděková, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Česko má k dispozici stovky vojáků v rámci takzvané síly rychlé reakce, které musí v případě požadavku NATO vyslat do akce.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Čeští vojáci by mohli být podle ministryně obrany Černochové nasazení na Slovensku nebo v Rumunsku, aby posílili východní
křídlo. O jejich přítomnosti přímo na Ukrajině se ale zatím nejedná.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Téměř 600 českých vojáků by mělo být připraveno k rychlému nasazení v rámci NATO. Podle ministryně obrany Černochové
zatím není nasazení českých vojáků na Ukrajině ve hře. Je prý ale nutné posílení východního křídla.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Jsou dvě varianty. Jedna varianta je Rumunsko. Druhá varianta je Slovensko. Myslím si, že asi víme všichni, cítíme co nám je z
hlediska území geopoliticky i vlastně i jinak blíže.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Podle ministryně o tom musí rozhodnout vláda a obě komory parlamentu.

Aleš OPATA, náčelník Generálního štábu AČR 
Aliance má připraveny obranné mechanismy, aby bránila své území a své státy. A pokud k této situaci dojde, tak opatření
budou aktivovány. A ta reakce těch vojenských jednotek NATO bude velice rychlá.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Kvůli dění na rusko-ukrajinské hranici zítra zasedne bezpečnostní rada státu.

Lubomír METNAR, bývalý ministr obrany /ANO/ 
Já beru ty konkrétní kroky, na kterých je shoda v rámci EU a aliance, a to je posílení východního křídla. Ať už co se týče oblasti
Pobaltí.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Česko má do konce června v pohotovosti skoro dvě stovky chemiků a zhruba 400 příslušníků čtvrté armády rychlého nasazení.
Zároveň jsou v Litvě a Lotyšsku stovky českých vojáků, v takzvané předsunuté přítomnosti. Linda Nguyenová, televize Nova.
/Ukázka/

redaktorka 
Známé řetězce prodávají v Rakousku stejné výrobky o tisíce korun levněji než u nás. Jak je to možné a za co tam ušetříte,
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zjistíte na webu TN cz.

„Moc mě baví počítat zmatené turisty na královské lince 22“
TISK , Datum: 23.02.2022 , Zdroj: Metro , Strana: 19 , Autor: VERONIKA REICHELTOVÁ , Vytištěno: 194 112 , Prodáno: 243 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 23.02.2022 01:40 , Čtenost: 340 232 , Rubrika: Zpravodaj praha 8,9,10 , AVE: 310 598,25 Kč , Země: Česko , GRP: 3,78
Bývalý zástupce ve Výboru expertů na terorismus, spisovatel a tramvaják. Petr Holý se pestré kariéry nebojí. „Řekl jsem si, že
když teď nezkusím dělat to, co jsem si vždy chtěl zkusit, tak už to nejspíš neudělám nikdy. To by byla škoda,“ říká pro deník
Metro. Jako průvodčí jezdila starými tramvajemi už jeho prababička. 

* Spisovatel a tramvaják je nevšední kombinace. Čím jste chtěl být v dětství? 

Tramvaj jsem chtěl řídit už od deseti let. Již tenkrát jsem věděl, že by mě to bavilo. A baví. Je to užitečná práce s dlouhou
tradicí. Projíždíte se s nádherným strojem po jednom z nejkrásnějších měst na světě. Chvílemi je to až romantické. 

* Tramvaje řídíte tři roky. Podělíte se s námi o veselou historku ze světa tramvajáků? 

Často jezdím „královskou“ linkou 22, kterou využívá hodně turistů. Začalo mě bavit počítat, kolik lidí, které jsem nabral na Malé
Straně, se mě na konečné v Hostivaři přijde zeptat, za kolik zastávek bude Pražský hrad. V zásadě to znamená, že nastoupili
třeba 800 metrů od Hradu, ale pak jedou třicet zastávek špatným směrem, přičemž tramvaj nejenže úplně vyjede z centra, ale
ke konci už jede v podstatě v polích a jim to celou dobu nepřijde divné. Myslel jsem, že nikdo na světě nemůže být takhle
zmatený, ale stává se to opakovaně. 

* Čím bychom jako chodci a řidiči mohli přispět k plynulejšímu provozu? 

To asi nejdůležitější, co by si lidé měli uvědomit, je, že tramvaj není auto, ale vlak. Váží několik desítek tun a jezdí po kolejích,
takže když se před vámi ocitne nějaká překážka, nemůžete se jí vyhnout, můžete jen brzdit. Zabrzdit něco s podobnou
hmotností není úplně jednoduché. Práce tramvajáka je proto z 90 procent o předvídání problémů, protože musíte začít brzdit
mnohem dřív, než nějaký problém reálně nastane. Protože když už nastane, je na nějakou reakci obvykle pozdě. Takže když
lidé budou přistupovat k tramvajím se stejným respektem, s jakým přistupují k ostatním vlakům, bude provoz v Praze
bezpečnější. Na toto téma dělám sérii zábavně-osvětových článků na svém blogu Nihilista na balkonu s jednoduchými tipy, jak
může každý z nás zlepšit bezpečnost i plynulost pražského provozu. Postupně chci lidem poodkrýt, jak tramvajový provoz v
Praze funguje, a také jim vysvětlit fakt, že to, jestli budou tramvaje jezdit včas, anebo ne, záleží více na nich než na
tramvajácích. 

* Pracoval jste na oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení ministerstva vnitra. Které povolání je více stresující? 

Obě povolání jsou nějak stresující, ale každé úplně jiným způsobem. Na vnitru to byla úřednická práce, takže spousta hořících
termínů, dlouhodobých projektů, nárazových úkolů, ale také celkem náročných jednání, kdy se člověk musel neustále s někým
dohadovat a často komplikovaně hledat kompromisní řešení, které by bylo přijatelné pro všechny. V podstatě to byla práce
nikdy nekončící, protože jsem neustále valil něco před sebou a musel na to myslet i doma. Obrovská výhoda řízení tramvaje je
v tom, že když ji večer odevzdám do vozovny, veškeré pracovní povinnosti tím končí, nic nezůstává nedořešené a člověk může
jít domů s čistou hlavou. To, že už nemusím doma myslet na práci, je obrovská výhoda, která ubírá spoustu stresu. Na druhou
stranu samotné řízení umí být občas také pěkně stresující. Pražský provoz je dost drsný a chodci a řidiči bohužel nemají před
tramvají respekt, jaký by si tak těžký a nebezpečný stroj zasloužil. Takže vám vlastní nepozorností anebo arogancí způsobí za
každou směnu několik malých infarktů, protože musíte denně na poslední chvíli zabránit několika potenciálně fatálním
nehodám. Tahle odpovědnost s sebou nese také pořádnou dávku stresu, ale ten naštěstí končí ve chvíli, kdy vylezu z kabiny,
a nevláčím si ho domů. 

* Vaše první kniha se jmenuje Nihilista na balkonu. Jste sám nihilistou? 

Nejsem. Knížka se jmenuje podle jedné z povídek a ten název se mi líbil, protože je zapamatovatelný, takže ho občas používám
i jako pseudonym, zejména na sociálních sítích. Jsem ateista, ale nihilista určitě ne, protože nihilisté neuznávají veškeré
existující společenské hodnoty, což já nedělám. Spíš jenom hledám jejich zdroje trochu jinde, než je obvyklé. 

* Každá z povídek ve vaší knize poukazuje na jedno společenské téma, například dezinformace a konspirační teorie, efektivita
vzdělávacího systému, reakce státu na krize. Kde berete inspiraci? 

V realitě kolem nás. V knize jsou satirické povídky, proto je spousta věcí záměrně přehnaných a dotažených do absurdity.
Nicméně realita samotná je popravdě řečeno občas tak bizarní, že je vlastně skoro těžké ji ještě přehnat. Moje povídky sice
nejsou reálné, ale obávám se, že jsou od reality odtržené mnohem méně, než bych si sám přál. 

* Články o covidu z vašeho blogu obletěly internetový svět, na sociálních sítích je sdílel prorektor Univerzity Karlovy. Jak
pohlížíte na současné dění? 

Pociťuji takovou zvláštní směs naděje a frustrace. Lidé jsou nesmírně schopná a obdivuhodná stvoření. Když chceme,
dokážeme doslova za pár měsíců vymyslet účinná řešení prakticky jakékoliv velké krize. To se stalo i tentokrát, třeba v případě
nových vakcín, léků anebo různých technologických zlepšováků pro zvládání pandemie. A to dodává člověku naději. Na druhou
stranu jsme i stvoření naprosto pitomá, což nám znemožňuje ta účinná řešení rychle a správně aplikovat, díky čemuž si celou
krizi zbytečně prodlužujeme a komplikujeme. A ještě horší je pak naše neschopnost se z minulých krizí poučit a připravit se na
ty příští. A tahle směs naděje a frustrace mi přijde skutečně fascinující a o obou těchto vzájemně propojených fenoménech
píšu. 

* Změna kariéry není jednoduchá. Co bylo vaší motivací? Jakou radu byste dal lidem, kteří se bojí udělat první krok? 
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To asi souvisí s mým „nihilismem“, o kterém jsme už mluvili. Je totiž dost dobře možné, že tenhle život je nejspíš také poslední
život, který máme, a po něm už nic dalšího nebude. Možná se v tomhle pletu, ale obávám se, že nejspíš ne. A pokud je tenhle
život skutečně jediný a poslední, tak tím výrazně získává na své hodnotě. Takže jsem si prostě řekl, že když si teď nezkusím
dělat všechno to, co jsem si vždy přál a chtěl zkusit dělat, tak už to nejspíš neudělám nikdy. A to by byla škoda. Lidé velmi často
čekají na vhodnou příležitost, ale ta nemusí nikdy přijít. Musíte si ji sami vytvořit a nebát se udělat i radikální změnu. Ne
pokaždé to vyjde, ale většinou je lepší něco zkusit než se zbytek života trápit tím, že jsem něco nezkusil. 

* Zůstanete u tramvají, nebo vás láká něco jiného? 

Mám pár dalších aktivit, nedávno jsem dělal scénář pro televizní dokument, připravuji podcast o historii a biologii. Umím si
představit, že u tramvají zůstanu. Díky této práci mám o něco víc času na psaní, díky čemuž vznikla má první kniha. Nedokážu
teď úplně říct, čemu se budu věnovat za dva roky. To se ukáže. 

Petr Holý 

Vystudoval Fakultu  sociálních  věd  a Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. * Pět let pracoval na oddělení
bezpečnostních hrozeb a krizového řízení ministerstva vnitra. * Působil jako český zástupcem ve Výboru expertů na terorismus
Rady Evropy ve Štrasburku. * V roce 2020 mu vyšla kniha soudobých humoristických novel Nihilista na balkonu. * Můžete ho
potkat na všech tramvajových linkách strašnické vozovny, nejčastěji ve dvaadvacítce. 

Region vydání: Metro - Praha
Foto autor:   GRETA BLUMAJEROVÁ

Proč Putin napadnul Ukrajinu? Ztratil rozum, bojí se o moc. Anebo spěchá kvůli Číně URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.02.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Lukáš Hron, Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.02.2022 05:52 , Celková
návštěvnost: 913 610 , RU / měsíc: 1 111 577 , RU / den: 79 383 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Vladimir Putin Zdroj: Profimedia.cz Celý svět zmrazila ruská invaze na Ukrajinu, nejvyšší představitelé států i mezinárodních
organizací se

předhánějí v prohlášeních, jak je tažení Vladimira Putina iracionální. Zkusme na chvíli zdánlivě nemožné: Vlézt vládci Kremlu do
hlavy. Pokusit se pochopit jeho motivaci, proč dostal Evropu na pokraj války. 
Existuje jedno velmi vypovídající pořekadlo, které se traduje od Petrohradu až po Vladivostok: „Rusko se nedá pochopit, v
Rusko se dá pouze věřit.“ Málokdy se tahle věta zdála víc namístě, než právě po vpádu Putinových jednotek na území tzv.
Luhanské a Doněcké lidové republiky, ovládaná proruskými separatisty. 
Proč se ruský prezident rozhodnul pro něco, co na první pohled vypadá tak nesmyslně? Vždyť i anexí Krymu před lety víc ztratil
než získal. 
Středoevropským pohledem se tomu dá porozumět jen stěží. Zkusme se přesto na chvíli převtělit do Vladimira Vladimiroviče,
abychom se dozvěděli víc. Při vědomí faktu, že nad všemi zmíněnými důvody asi stejně budeme kroutit hlavou. 
Zde jsou možné motivace, proč jsme se probudili do světa, kde hrozí válka: 
Putin ztratil rozum 
Až překvapivě reálná varianta. Srovnejte Putinova vystoupení stará několik let a to, co předvedl zkraje týdne. Zatímco v těch
dřívějších používal více či méně racionální argumenty, snažil se budit zdání uvážlivého státníka, koncem února 2022 se dikcí i
obsahem svých projevů proměnil ve válečného štváče, který vypadá, jako kdyby ztratil veškeré zábrany. 
„Velmi to připomíná rétoriku Adolfa Hitlera proti meziválečnému Československu,“ řekl pro CNN Prima NEWS někdejší diplomat
Michael Žantovský. 
„Byl to regulérní Hitler,“ souhlasil i Jan Šír, odborník na Rusko, v rozhovoru pro Respekt. „Obsese historií, pojmy jako historicky
ruské země, i to, že Ukrajinci nemají právo na existenci a vděčí za to Rusům atd. V takhle koncentrované formě to bylo
naprosto bezprecedentní.“ 
Něco takového samozřejmě může být od Putina promyšlená strategie. Anebo taky ne. 
„Už Angela Merkelová prohlásila, že ztratil kontakt s realitou,“ všimla si lékařka Džamila Stehlíková. „Máme tady šílence s
jaderným potenciálem.“ 
„Sami Rusové o něm stále častěji až opovržlivě říkají: No, děda se nám zbláznil. Hlava mu už bloudí bůhví kde,“ přidala se
Galina Timčenková, ředitelka ruskojazyčného webu Meduza.io, pro aktualne.cz. „Ruský prezident je lidmi stále více vnímán jako
bláznivý a zlý děda.“ 
Vladimir Putin jednal o situaci na Ukrajině i s francouzským prezidentem Macronem. Zdroj: Profimedia.cz 
Vladimir Putin jednal o situaci na Ukrajině i s francouzským prezidentem Macronem. Zdroj: Profimedia.cz 
Podle zdroje CNN Prima NEWS přímo z Moskvy tomu tak opravdu může být. Putin údajně skutečně čím dál více propadá
paranoie, dokonce se ráno bojí pít kávu, aby ho někdo neotrávil. Přečtěte si životopisy historických diktátorů, tohle je pro
tyrany v letech typický scénář. 
„Už to není ten chladnokrevný kágébák, jak ho svého času nazvala Madeleine Albrightová,“ uvažoval na CNN Prima NEWS i
Petr Kolář, bývalý český velvyslanec v Rusku. 
Putin bojuje o moc 
Nepodceňujme ani tuhle eventualitu. Putinovi je 69 let, svou zemi svírá neúprosnou propagandou, úzkostlivě si hlídá jakékoli
projevy opozice. Ale i když se to možná nezdá, jeho podpora u ruské veřejnosti klesá. 
Uškodila mu vlna mrtvých z covidové pandemie, s tím související nefungující ruské zdravotnictví, plané sliby ohledně většího
testování, v některých částech společnosti i již naznačené drsné potírání protirežimních demonstrací. Prezidentově popularitě
nepomohly ani nedávné úvahy o zvýšení hranice pro odchod do důchodu. 
Podporu Ukrajině dali najevo i Němci v Berlíně. Zdroj: AP 
Ukrajinský voják na linii dotyku Zdroj: Profimedia.cz 
Ukrajinský voják před zdí, kterou zasáhl minomet Zdroj: AP 
Ukrajinský dobrovolník Zdroj: Profimedia.cz 
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Ruské tanky přejely ukrajinskou hranici. Zdroj: AP 
Ukrajinští civilisté na vojenském cvičení Zdroj: Profimedia.cz 
Ukrajinský voják na Donbasu. Zdroj: AP 
Nezávislá agentura Levada Center před pár měsíci přišla s průzkumem, v němž Rusům položila otázku, jak jsou spokojeni s
Putinovým působením. A vyšla z toho docela pikantní zajímavost: Negativně se vyjádřilo 35 procent Rusů. Tedy stejně, kolik to
dělalo na podzim 2013. 
Vybavíte si, kdy to bylo? Jistě, před anexí na Krym. 
A podobná cifra to byla i před napadením Gruzie, Čečenska. Než se začalo bojovat a procenta šla znovu nahoru. 
Cynicky řečeno: Putin už si prostě ověřil, jak popularitu zvednout. 
„S vyostřením mezinárodní situace můžeme mluvit o tom, že roste důvěra lidí v Putina i podpora jeho kroků při obraně
národních zájmů,“ potvrdil třeba Michail Mamonov z oddělení politických analýz státního Všeruského centra pro výzkum
veřejného mínění (VCIOM). 
Vlastně to není tak těžké pochopit: Co udělá věrný čtenář Machiavelliho Vladaře, když ztrácí podporu národa? Semkne své
krajany strachem z vnitřního nepřítele, případně z ohrožení zvenčí. 
Putin to dělá z chlapské ješitnosti 
Platí to o celém Rusku, platí to jistě i o samotném Putinovi: Dělá jim dobře, když se místo přehlížení a posměchu stávají po
letech zase důležitými. Respektovanými. Obávanými. 
Putinovi najednou volá francouzský lídr Macron, navštívil jej německý kancléř Scholz, všichni kolem něj opatrně přešlapují, s
obavami pokukují, co má za lubem. 
To je přesně stav, po němž se mnohým Rusům stýskalo. Bezpochyby i přímo Putinovi. 
Jsou to jen čtyři roky, co se v jeho vlasti po útoku západních spojenců v Sýrii množily hlasy, že Vladimir Vladimirovič je už slabý,
že se z něj stal měkkota , že jen polyká urážky, které Washington uštědřuje Moskvě. Něco takového se mu muselo poslouchat
hodně špatně. 
Trénink ukrajinských civilistů Zdroj: Profimedia.cz 
Manévry ukrajinské armády Zdroj: Profimedia.cz 
Ukrajinská fronta Zdroj: Profimedia.cz 
Rusové u ukrajinských hranic Zdroj: Profimedia.cz, AFP PHOTO/Satellite image ©2022 Maxar Technologies 
Rusové u ukrajinských hranic Zdroj: Profimedia.cz, AFP PHOTO/Satellite image ©2022 Maxar Technologies 
Rusové u ukrajinských hranic Zdroj: Profimedia.cz, AFP PHOTO/Satellite image ©2022 Maxar Technologies 
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Rusové u ukrajinských hranic Zdroj: Profimedia.cz, AFP PHOTO/Satellite image ©2022 Maxar Technologies 
A tak se starý lev rozhodnul ještě zařvat. Jak tehdy v Sýrii, tak i teď na Ukrajině. Tím spíš, že v Rusku je zvykem chápat
zdrženlivost jako minus. 
„Plno Rusů si ne náhodou myslí, že jinak než autoritářsky se v Rusku ani vládnout nedá,“ řekl CNN Prima NEWS překladatel
Libor Dvořák. „Demokracie a jakékoliv volnomyšlenkářství jsou podle nich do jejich země nepřenosné, protože Rusové jsou
zkrátka a dobře zvyklí na bič.“ 
Jen si uvědomte, kdo se v téhle zemi běžně označuje za největší osobnosti historie. Dostojevskij? Puškin? Solženicyn? Hm,
fajn. Běžní mužici si dodnes nejvíc váží úplně jiných jmen. 
„Pro mě bude vždycky jedničkou Stalin! Byl to velký muž, přemohl Hitlera. Možná nejednal vždy správně, ale byl náš, znal ho
celý svět.“ 
Tohle jsou autentické věty řadových Rusů, které jsem po široké východní říši slyšel před jedenácti roky od dělníků i
vysokoškolských profesorů. 
Putin bezpochyby ruskou duši zná. A neštítí se s ní pracovat jakkoliv, aby si polepšil. 
„Zdá se mi, že po roce 2008 degraduje stále rychleji,“ řekl uznávaný ruský historik Andrej Zubov pro Lidové noviny. „Má ruce
po lokty v krvi lidí zabitých a zraněných na jeho příkaz v Sýrii, na Ukrajině. Vzpomeňme i Alexandra Litviněnka, Sergeje Skripala
a především Borise Němcova.“ 
Pominout nemůžeme ani to, že se v Rusku blíží prezidentské volby. Na obzoru zatím není žádný vážný kandidát, který by měl v
roce 2024 reálnou šanci Putina ohrozit. Novodobý car chce dát najevo, že se nikdo stejného kalibru ukázat ani nemůže. 
Obnova SSSR 
Putin už v několik měsíců starém televizním dokumentu Rusko: Nová historie označil někdejší rozpad SSSR za tragédii. Hřímal,
že 25 milionů Rusů se po prosinci 1991 najednou ocitlo v zahraničí, v postsovětských republikách. Nedávno mocná země se za
Jelcina zničehonic zmítala v ekonomické křeči, cizina se jí posmívala, nedávné hodnoty se hroutily. 
Putin v dokumentu popisoval, jak sám musel v nových poměrech taxikařit, aby se vůbec uživil. Z jeho pohledu šlo i v tomto
případě o symbolický moment. 
V. I. Lenin Zdroj: Wilhelm Plier 
V. I. Lenin Zdroj: Wilhelm Plier 
„Proměnili jsme se tenkrát ve zcela jinou zemi. A to, co se nashromáždilo za tisíc let, bylo z velké části ztraceno,“ bědoval. 
Podobný sentiment je přitom v současném Rusku velmi běžný, znamenitě jej ve svých knihách popisuje například nobelistka
Světlana Alexijevičová. 
„Nedávno jsem narazil na nesmírně zajímavé statistiky, podle kterých přibývá lidí, kteří nejenže nostalgicky želí konce SSSR,
ale kteří by si přímo přáli, aby se Sovětský svaz vrátil,“ vysvětloval Libor Dvořák. „Rusové si na svém velmocenském statutu
velmi zakládají. I když už ve srovnání s dnešními USA a Čínou nejsou skutečnou supervelmocí, tak mít alespoň zdání, že jste
součástí podobné říše, je pro podstatnou většinu Rusů velice důležité.“ 
Putin s tím umí nakládat. Stejný narativ používá i nyní, když líčí Ukrajinu jako kolonii, která se zmítá pod vlivem Západu. A která
by se měla vrátit tam, kam patří. 
„Rád by cestoval časem do dob, kdy impéria vládla celému světu. Ale tohle není rok 1919,“ zlobila se Linda Thomasová
Greenfieldová, americká velvyslankyně při OSN. 
Západ se zdá slabý 
Ještě se vraťme k průzkumům veřejného mínění, tady je ještě jedno číslo. Když se před časem Rusů ptali, proč si váží Putina,
19 procent z oslovených prohlásilo: „Protože nás chrání před Západem.“ 
I to je důležitý údaj. V Rusech zůstala bipolárnost studené války pevně uhnízděna. Jsou přesvědčeni, že mravně prohnilý Západ
převyšují. 
„Lidé typu prezidenta Putina to navíc v národě živí,“ vysvětluje Dvořák. „Místo toho, aby se snažili o sblížení ruského světa s
euroamerickým, činí pravý opak.“ 
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Navíc – pokud žijete v kulisách světa definovaných tezí MY versus ONI, těžko si v kůži Rusů nevšimnout, že právě teď se druhá
strana potýká s vážnými problémy. Zdaleka přitom nejde jen o covid a tradiční rozhádanost. 
Na první pohled poněkud vetchý americký prezident Biden je protivníky ve vlasti obviňován z demence, jeho preference klesají,
stále čelí masivní kritice za porážku v Afghánistánu. S aférami svého druhu se potýká i britský premiér Johnson. Německá
politika vůči Rusku nepůsobí zrovna jednotně a rázně, hraje se v ní o plynovod Nord Stream 2, Francouzi se zase ze všeho
nejvíc věnují klasické vnitropolitické lyrice před dubnovými prezidentskými volbami. 
Kdy jindy se tedy pustit do bezprecedentní vojenské akce, když ne právě teď? Tím spíš, pokud velká část ruského národa
vyznává známé heslo „Když si nás ostatní neváží, ať se nás aspoň bojí.“ 
„Velice zajímavé přitom je, že Vladimir Putin se na počátku svého prezidentství choval i ve vztahu k zahraničí jako větší
reformátor než Jelcin,“ uvedl Libor Dvořák. „V jednom kuse mluvil o Blairovi jako o svém příteli Tonym, o Bushovi jako o svém
příteli Georgovi. Potom ale pochopil, že Západ zejména s Jelcinovým Ruskem, ale vlastně i s Gorbačovovým SSSR, nehrál
příliš čistou hru. I na to ty vzájemné vztahy doplácejí.“ 
Strach z NATO 
Anebo půjde o důvod, který si s tím předchozím zdánlivě protiřečí. Putin pravidelně zdůrazňuje, že nedovolí další rozšiřování
NATO směrem k ruským hranicím. Nechme teď stranou nehoráznost způsobu, jak situaci řeší. Pokusme se místo toho pochopit
jeho obavu. Z ruského pohledu má totiž reálný základ, americké rakety by z Ukrajiny doletěly do Moskvy za pár minut. 
Někteří odborníci ovšem namítají, že šermování se strachem z NATO je pouze zástěrkou. 
„Myslím, že tam hraje roli tak z deseti, patnácti procent,“ řekl pro Seznam Zprávy Karel Svoboda, politolog a rusista z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Už proto, že Ukrajina sice může plánovat vstup do Aliance, neumím si ale představit, že
by její přijetí schválily všechny členské státy. To z mnoha důvodů reálné není. A i kdyby k tomu došlo, byla by to záležitost
dvaceti let, nebo i víc.“ 
Historie, matka invaze 
Představte si, že bychom poslali gripeny na Kaliningrad, protože ho v roce 1255 založil král Přemysl Otakar II. a Češi tak mají
na tohle město u Baltského moře svaté právo. Nesmysl? Jistě. Někteří Rusové ale přemýšlejí podle podobné logiky – Kyjev
nazývají matkou všech ruských měst, Ukrajince svými mladšími bratry. I podle toho považují nárok na vpád směrem ke Kyjevu
za oprávněný. 
„Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ. Stará Rus je náš společný pramen a nemůžeme žít jedni bez druhých,“ prohlásil i Putin. 
Ukrajina je v mnohých ruských očích něco jako sourozenec, který se prostě jen na čas chytil špatné party. Kterého je potřeba
přivést znovu domů. 
A pozor – termínem „osiřelé země“ označuje ruské ministerstvo zahraničí i Česko, Slovensko, Polsko nebo Maďarsko. Taky
jsme se podle nich dočasně nechali zlákat pokleslým Západem. Naše místo je však touto optikou na východě. 
Čas utíká kvůli Ukrajině… 
Ukrajina nemusí být pro Rusko nebezpečná jen ve chvíli, kdy vstoupí do NATO. Putinovi může dělat vrásky i ve chvíli, kdy podle
očekávání pouze zesílí své prozápadní směřování. Čím zřetelnější tenhle posun bude, tím patrnější bude i odsunutí Ruska do
role regionální a spíše asijské mocnosti. 
To je pro Putina bolestná vize. 
A co je důležité: Pokud opravdu někdy zvažoval možnost Ukrajinu zkrotit, bezesporu si musel být vědom pravidla „čím dřív, tím
líp“. Ukrajina je každým dalším rokem lépe vyzbrojená, vytrvale tím snižuje rozdíl, který ohledně vojenské technologie stále
mluví ve prospěch Ruska. Pokud tedy není řeč o postsovětském jaderném arzenálu, jehož se Kyjev na základě Budapešťského
memoranda vzdal ve prospěch Ruska na oplátku za vlastní bezpečnost. 
…nebo kvůli Číně 
Hodinové ručičky se ovšem v očích Moskvy netočí bláznivým tempem jen směrem k Ukrajině. Vždyť pro Rusko ve skutečnosti
není největší hrozbou NATO, nýbrž Čína. Mocnost, která je rok od roku silnější. Která si může rok od roku dovolit stále víc.
Která nemá ve zvyku chovat se jako slušný soused. 
A to ani k Rusku. 
Číňané chápou Sibiř jako území, které ve skutečnosti patří jim, z hlediska věčnosti o něj podle svého pohledu přišli pouze
nakrátko. A samotné Rusy prý mají zásluhou historie za pouhé vazaly chánů. 
Není náhodou, že kolem čínských hranic obvykle operuje tolik ruských jednotek. Jejich přesunutí kamsi k Doněcku může být
pro Moskvu riskantní i dnes, za pár let by to však byl hotový hazard. I proto si Putin musel s vyřešením svých evropských
choutek pospíšit. 
„Pokud bychom se měli ve světě něčeho obávat, pak ambicí Číny. Málokdo to v Česku akcentoval, ale když mezi USA a
Ruskem docházelo k vypovězení smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého dosahu, jedním z důvodů byla Čína. Nepatřila k
signatářům, takže se tímto dokumentem necítila vázána,“ potvrdil pro CNN Prima NEWS odborník na jaderné zbrojení Vlastislav
Bříza ml. 
„Představte si obrovské Rusko. Drtivá většina jeho ekonomického i civilního života se odehrává v evropské části. Ta asijská je
sice nepoměrně větší, zároveň však představuje určitou periferii. Mezi Moskvou a Dálným východem máte několik veletoků,
přes které někdy vedou jen jeden, dva mosty. Pokud by tedy na Sibiř zaútočila miliardová Čína, Rusko nemá šanci se
konvenčními prostředky ubránit. O tomhle se moc nemluví, ale jejich jaderná pojistka v žádném případě není zaměřena
výhradně na Západ,“ vysvětluje Bříza ml. 
Jde o plyn 
Důvod, který je zmiňován velmi často. Přes Ukrajinu proudí plyn do Evropy, Rusko to nutí neustále vyjednávat s Kyjevem, je to
z jeho hrdé pozice nedůstojné. Putin by svými tanky mohl tohle trauma přeškrtat, zároveň ale není jisté, zda by si nezadělal na
ještě větší problémy. 
Západ totiž hrozí, že zruší obchodní smlouvy spojené s plynovodem Nord Stream 2. Tím pádem by si sice Putin usnadnil cestu
k jedné větvi plynovodu, ztratil by však jinou, pravděpodobně důležitější. Nord Stream 2 vede plyn z Ruska do Německa přes
Balt, Ukrajinu úplně obchází. 
Demonstrace v Praze na podporu Ukrajiny. Zdroj: CNN Prima NEWS 
Demonstrace v Praze na podporu Ukrajiny. Zdroj: CNN Prima NEWS 
Jde o přístav, doky i tanky 
Rusko nutně potřebuje velké vojenské loděnice. A taky strategicky vhodně položený kvalitní přístav, který by mu umožnil dostat
se ke Středozemnímu moři. 
Po anexi Krymu už sice užívá Sevastopol, pro ovládnutí regionu ovšem potřebuje víc. Stávající ruské černomořské přístavy se
totiž vyznačují mělkou vodou, což je pro kotvení bitevních plavidel problém. K expanzi válečného loďstva by mu tedy výrazně
pomohl další přístav v Černém moři, který byl dosud v ukrajinských rukou. 
Náramně se může hodit i loděnice Nikolajev, kde v časech SSSR vyrostlo značné množství obřích válečných lodí. Putin by si po
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obsazení minimálně části Ukrajiny rád výrazně pomohl nejen získáním nikolajevského suchého doku, ale i moderním
charkovským tankovým závodem, který dokáže zastoupit nevyhovující výkon chřadnoucího podniku Uralvagonzavod v ruském
Nižném Tagilu. 
Nic z toho asi není hlavní důvod, proč okupovat sousední zemi. Ani tohle ale nelze podceňovat. Ne, pokud je řeč o Rusku, které
chce po letech zase zvednout hlavu. 

Peníze na stromech nerostou, ani ty veřejné URL
Automatický překlad
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Soustavné navyšování plateb za státní pojištěnce nad rámec inflace by v době mimo krize bylo plýtváním veřejnými prostředky.

Stát do veřejného zdravotního pojištění hodlá ze státního rozpočtu poslat o 14 miliard méně, než bylo původně plánováno, s
tím, že v roce 2022 tato změna nijak neovlivní dostupnost ani kvalitu zdravotních služeb. Rozhodnutí vlády o nenavýšení plateb
za státní pojištěnce by se letos do poskytování péče opravdu promítnout nemělo – úhrady jsou již domluvené a zdravotní
pojišťovny očekávají příjmy, ze kterých je spolu se svými současnými finančními zůstatky mohou pro tento rok pokrýt. 
Zaznamenala jsem kritiku, že daný škrt nepřináší skutečnou úsporu. Jestli se tím skutečně hasí požár ve veřejných financích, je
ale složitější téma. Můžeme se dívat na samotný státní rozpočet nebo na konsolidované veřejné rozpočty. Státní rozpočet je
deficitní, což znamená, že na výdaje nad rámec příjmů si stát musí půjčit – a to něco stojí. Ve státním rozpočtu představuje těch
14 miliard korun skutečnou úsporu. O tyto peníze nenaroste státní dluh, tedy nebude třeba peněz na „obsluhu státního dluhu“,
což jsou úroky například ze státních dluhopisů, které se s rostoucími úrokovými sazbami prodražují. 
Peníze na účtech zdravotních pojišťoven naproti tomu nepřinášejí takové úrokové příjmy, jako nás stojí obsluha státního dluhu.
K určitým reálným úsporám ve veřejných financích tímto krokem tedy dochází. To však neznamená, že v rámci optimalizace
veřejných rozpočtů bychom měli rezignovat na vytváření rezerv ve zdravotních pojišťovnách – ty mají svůj vlastní účel a mj.
zabraňují okamžitému přelévání ekonomických výkyvů do splatnosti faktur za zdravotní péči. Posuzujeme-li však, kde je v
současné situaci větší hodnota (ne)vydaných 14 miliard pro konsolidované veřejné rozpočty, rozhodně je to již na začátku
procesu, ve státním rozpočtu, než jako navýšení existujících zůstatků ve zdravotních pojišťovnách. 
Neměli bychom ale zapomenout na ten nejdůležitější aspekt, který nezvýšení plateb za státní pojištěnce letos znamená. Je to
signál pro dohodovací řízení o úhradách za zdravotní služby pro rok 2023, že peníze nerostou na stromech, a to ani ve
zdravotnictví. Že rozpočty jsou omezené a je třeba se zaměřit na efektivnější poskytování péče. Je třeba hledat nové způsoby,
nikoli důvody pro navyšování. V tomto ohledu to vnímám jako velmi důležitý krok. Jinak bychom se znovu setkávali s
argumenty, že když mají zdravotní pojišťovny tak obrovské zůstatky na účtech, měly by navýšit úhrady pro příští rok a zůstatky
„rozpustit“. Tak jsme toho byli svědky v minulosti. Zapomíná se ale, že zůstatky jsou jednorázové, zatímco navýšení úhrad
trvalé, protože vytváří základnu pro úhrady na všechny následující roky. 
Stojí za to připomenout, že platba za ekonomicky neaktivní spoluobčany ze státního rozpočtu do rozpočtu pojišťoven byla od
samého počátku českého veřejného zdravotního pojištění koncipována jako doplňkový zdroj příjmu. Tedy nástroj využitelný
především v době krizí pro „přilévání“ státních peněz do zdravotního pojištění. Neměli bychom měnit tento jeho primární účel a
měli bychom si další ad hoc obří navyšování (tedy navyšování nad rámec inflace) schovat právě na další krizi, ať již
ekonomickou nebo zdravotní, nebo tu způsobenou nepříznivým vývojem demografie, která nás ve středně- až dlouhodobém
horizontu čeká. 
PhDr. Lucie Bryndová, ekonomka působící v Centru pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  
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Tereza JANDOVÁ, moderátorka 
Krizi na hranicích Ruska a Ukrajiny sleduje s napětím celý svět. Západní státy už mají naplánovány sankce. Další světová
velmoc Čína ke konfliktu přistupuje zatím zdrženlivě. Podle odborníků není Putinovo načasování invaze po konci pekingské
olympiády náhodou.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Ukrajinsko-ruská krize staví Čínu do nepříjemné pozice, kdy se snaží najít rovnováhu mezi přátelskými vztahy s Ruskem a svou
zahraniční politikou důsledné obrany státní suverenity.

Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů 
Čína se svým způsobem chytla do určité pasti, protože Čína rozhodně nepodporuje zachování současného uspořádání světa.
Ona by samozřejmě chtěla hrát mnohem významnější roli.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Zástupci Číny prohlašují, že všechny zúčastněné strany by měly zachovat zdrženlivost a vyhnout se jakýmkoliv akcím, které by
mohly zvýšit napětí.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
Celé to vyjádření je vlastně takové jako my s tím nesouhlasíme, ale sami máme problémy se Spojenými státy, takže se do toho
vlastně moc míchat nebudeme.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Obě země k sobě mají geopoliticky velmi blízko a společně svým autoritativním stylem vládnutí vytvářejí protiváhu vůči zemím
Severoatlantické aliance.

Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní expert 
Čína samozřejmě stojí při Rusku. To neznamená, že bude vojensky intervenovat, ono dostat se z Číny až na rusko-ukrajinskou
hranici, to je taky nějaká projekce síly, která není tak jednoduchá a vůbec si nejsem jist, že by to bylo i v zájmu Ruska, aby
něco takového bylo.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Rusko přitom dováží do Číny mimo jiné ropu, zemní plyn a uhlí. Čína zase do Ruska vyváží strojní zařízení a spotřební zboží.
Dominika Janochová, televize Nova.

Otázky a odpovědi: Jak Putin vnímá Ukrajinu a proč se mu v Kyjevě vysmívají URL
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Ruský lídr Vladimir Putin uznal nezávislost separatistických republik na východě Ukrajiny a zahraniční politici mluví o počátku
války. Jaké má Rusko motivace? A proč v tom hraje roli vzpomínka na středověký stát?

Jaká území by mohl chtít Kreml ještě získat?„Můžeme spekulovat o tom, zda by cílem nebyl například Charkov,“ vysvětlil v
nedávném rozhovoru pro Seznam Zprávy politolog a rusista Karel Svoboda z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
„Teoreticky je to koridor ke Krymu. Rusové sice postavili most, koridor by ale dával logiku,“ dodal. 
Možností je také „rozšíření“ prostoru, který v současnosti kontrolují separatistické republiky na východě Ukrajiny. Ty byly
vyhlášené na rozsáhlejším území, než jaké v současnosti skutečně ovládají. 
Vůdce doněckých vzbouřenců uvedl, že Rusko uznalo Doněckou lidovou republiku v hranicích ukrajinské Doněcké oblasti.
Prohlášení Moskvy jsou ale zatím v tomto směru nejednoznačná. 
Ve vzduchu visí otázka, jak daleko by mohla ruská chapadla dosáhnout, a to doslova. Podle zahraničních médií není zcela
vyloučený ani útok na ukrajinskou metropoli Kyjev – uvedl to mimo jiné americký ministr obrany Lloyd Austin pro televizní stanici
ABC News. Podle představitele americké administrativy je to „vysoce pravděpodobné“. Jak je to ale doopravdy, jasné není. 
Podle Svobody ale existuje ještě jiný cíl než území: „Všemi těmi cvičeními a hrozbami se nesmírně vyčerpává ukrajinská
ekonomika. Rusové mají peníze z ropy a zemního plynu, nic jiného moc nejsou schopni vyvážet, pro Ukrajinu jde ale o obrovský
malér. Firmy tam nechtějí investovat, protože se bojí války, přerušuje se letecká doprava.“ 
Proč by se Rusku mohlo hodit, aby Ukrajina ekonomicky strádala?„Kreml může tvrdit, že viníkem je Euromajdan a nová
ukrajinská garnitura, která uvedla zemi do bankrotu. Jestli to ale někdo skutečně udělal, byl to v roce 2014 tehdejší prezident
Ukrajiny Viktor Janukovyč,“ podotkl Svoboda. 
Vladimir Putin navíc Ukrajinu vykresluje jako skrz naskrz zkorumpovanou zemi, která se potácí v hlubokých ekonomických
problémech a jež usiluje o vlastní jadernou zbraň. „Velká část Putinova projevu zněla jako horečnatý sen,“ napsal reportér BBC
Paul Adams. 
Ukrajinu ekonomicky vyčerpávalo už napětí posledních týdnů, přestaly tam létat některé aerolinky, situace odradila část
investorů. Sankce už vyhlášené nebo plánované kvůli uznání separatistických republik by mohly poškodit i Rusko. Nejen
symbolicky velmi důležitým postihem je německé rozhodnutí pozastavit projekt plynovodu Nord Stream 2. 
Podívejte se, jak v Doněcku slavili uznání ze strany Kremlu a jak pokračují evakuace části obyvatel separatistických regionů do
Ruska. 
Jak Putin vnímá Ukrajinu?Ruský lídr Vladimir Putin nedávno napsal text, v němž se o Rusech a Ukrajincích vyjadřuje jako o
„jednom lidu“. Takový koncept pramení mimo jiné ze sentimentu po Kyjevské Rusi, prvním státu východních Slovanů, který se
rozléhal i na území, kde leží současné Rusko a Ukrajina. 
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Dynastie Rurikovců, jež tam vládla, později po staletí vládla i carskému Rusku. Rusové dodnes tento útvar považují za základ
své státnosti a kolébku své kultury, odkazují se k němu i Ukrajinci. 
Pro Západ i Ukrajince je to ovšem příležitost si z Ruska utahovat – jako v přiloženém tweetu amerického velvyslanectví na
Ukrajině. To připomnělo, že v době, kdy Kyjev jakožto srdce Kyjevské Rusi vzkvétal, území dnešní Moskvy byla jen pustá
divočina. Stejné přirovnání použil i starosta Kyjeva Vitalij Kličko. 
V pondělním projevu ruský prezident mluvil také o tom, že „Vladimir Iljič Lenin je autor a architekt Ukrajiny“. Například
západoukrajinské město Lvov a přilehlé regiony se ale staly součástí státu pod kontrolou Moskvy, tedy Sovětského svazu, až
během druhé světové války následkem paktu Ribbentrop–Molotov. Předtím byly po staletí součástí Polska a habsburské
monarchie. 
„K rozpadu naší země vedly strategické chyby vedení komunistické strany. Rozpad historického Ruska, pod názvem SSSR, je
na jejich svědomí. (…) Ukrajina nikdy neměla tradici vlastní státnosti. Mechanicky kopírovala cizí modely,“ prohlásil Putin. 
Už v roce 2005 Putin – někdejší člen sovětské tajné služby KGB a později i šéf Federální bezpečnostní služby FSB – rozpad
Sovětského svazu v roce 1991 označil za „největší geopolitickou katastrofu 20. století“. 
„Pro Rusy nastalo skutečné drama. Desítky milionů našich obyvatel a krajanů se ocitly mimo ruské území. Epidemie rozvratu se
pak rozšířila i do samotného Ruska,“ řekl před sedmnácti lety ruský prezident. 
Jak velká je ruská menšina na Ukrajině?Největší menšinu na Ukrajině v současnosti tvoří právě Rusové. Podle posledního
sčítání lidu, které úřady provedly už v roce 2001, šlo o necelou pětinu ukrajinské populace, konkrétně o 17,3 procenta. Před
21 lety šlo o více než 8,3 milionu etnických Rusů, z toho skoro 1,5 milionu žilo na dnes anektovaném Krymu. 
Podle The Conversation opustil oblast Donbasu, kde byla a je z velké části ruská menšina koncentrovaná, od roku 2014 asi
milion lidí, kteří odešli do Ruska – další asi milion a půl osob se pak přestěhoval do jiných částí Ukrajiny. 
Moskva poslední dva roky rozdává obyvatelům Donbasu ruské pasy. Vydalo se jich už více než půl milionu. A právě „ochrana
krajanů“ je argumentem, který sami ruští diplomaté a politici zmiňují v souvislosti s možným použitím vojenské síly. 
„Pokud Ukrajinci spustí útok proti Rusku, neměli by být překvapení protiútokem. Nebo pokud začnou neskrývaně zabíjet ruské
občany, ať už na Donbasu, nebo kdekoli jinde,“ prohlásil nedávno v rozhovoru pro britský The Guardian ruský velvyslanec při
EU Vladimir Čižov. 
Zároveň varoval před „ukrajinskou provokací“ namířenou proti samozvaným republikám. Tento argument je teď o to
naléhavější vzhledem k tomu, že Rusko je uznává jako nezávislé státy. 
Jaké jsou vztahy etnických Rusů a Ukrajinců?Podle odborníků Jacoba Lassina a Emily Channel-Justiceové ze Státní univerzity
v Arizoně a Harvardské univerzity ruská menšina žila vedle Ukrajinců v prvních dvou desetiletích existence samostatné Ukrajiny
v míru. Velká část z nich navíc hlasovala na počátku 90. let pro nezávislost Ukrajiny. 
Nálada se proměnila částečně až s nástupem Viktora Janukovyče do prezidentského úřadu v roce 2010 – nelze však říci, že
plošně, tedy že by celá ruská menšina na Ukrajině vyjadřovala proruský sentiment. 
„Ukrajina je země obrovských kulturních rozdílů. Na východě se vliv Ruska stupňoval od 17. století. Západ země měl ale odlišný
vývoj a Halič byla součástí Ruska, respektive Sovětského svazu jen od roku 1939 do jeho rozpadu. Západní Ukrajinci se
nepovažují za Rusy. A tomu složitému historickému vývoji odpovídá i to, že Rusové naopak snadno uvěří tvrzení, že na Ukrajině
žije spousta fašistů, kteří utlačují hodné Rusy,“ řekl Seznam Zprávám historik Jan Rychlík. 
Jaké požadavky má Moskva na Spojené státy?Na konci loňského roku vyjmenovalo Rusko několik bezpečnostních požadavků
vůči Spojeným státům a NATO. Mezi nimi je i garance, že se Ukrajina nikdy nepřipojí k Severoatlantické alianci. Dále požadavky
zahrnují i bod o nepřípustném rozmisťování zbraní, jež by mohly podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova ohrozit
ruské území. 
Moskva od Washingtonu v prosinci žádala i to, aby ukončil vojenskou spolupráci s bývalými sovětskými republikami a stáhl z
Evropy jaderné zbraně. Rusko chce, aby se síly NATO stáhly do míst, kde byly před rokem 1997, to znamená, že by například
američtí vojáci nemohli působit ani v Česku, které vstoupilo do aliance až v roce 1999. 
Po obdržení americké odpovědi Rusko uvedlo, že nedostalo pozitivní odpověď na klíčové body – členství Ukrajiny v NATO a
rozmisťování útočných zbraní. 
Uznání vzbouřeneckých regionů ale nejspíše požene Ukrajinu dál do náručí NATO. „Pokud je Putinovým hlavním cílem zajistit,
aby Ukrajina nevstoupila do NATO, nebo připravit Ukrajinu o vojenskou spolupráci se západními zeměmi, pak je zřejmé, že
jedná přesně opačným směrem… A je těžké si představit, že evropské země, USA a NATO budou souhlasit se stažením
podpory Ukrajině pod tak silným tlakem,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy ruský politolog Alexandr Morozov. 
Jak je to s porušenými sliby mezi Ruskem a Západem?Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že ze strany Západu zazněl na
počátku 90. let příslib o nerozšiřování NATO. A má pravdu. 
Dokazuje to krátký záznam ze schůzky vysokých úředníků ministerstev zahraničí Spojených států, Británie, Francie a Německa,
která se uskutečnila 6. března 1991 v Bonnu. 
Jedná se o příslib, který dostal Sovětský svaz – že se Severoatlantická aliance nebude rozšiřovat směrem na východ, tedy o
státy z někdejšího komunistického bloku. Konkrétně šlo o výroky německého zástupce Jürgena Chroboga, že Sověti dostali
toto ujištění o rok dříve během jednání „4+2“, při nichž se státy dohodly na podmínkách znovusjednocení Německa. 
Původně tajný dokument, který objevil americký politolog a historik Joshua Shifrinson, je ve skutečnosti jen dalším svědectvím
o ústních příslibech, kterými se západní politici před více než třiceti lety snažili uklidnit sovětské politiky v čele s Michailem
Gorbačovem. Příslibech, které porušili. 
Zatímco Západ porušil ústní přísliby, v případě Ruska jde o porušení formálnějších dohod. Zejména jde o tzv. budapešťské
memorandum z roku 1994, které Ukrajině slibuje suverenitu a teritoriální integritu výměnou za to, že se vzdá jaderných zbraní,
které na jejím území byly rozmístěny v dobách Sovětského svazu. 
Současné ruské uznání vzbouřeneckých republik na východě Ukrajiny je také porušením minských dohod – úmluvy podepsané
na počátku konfliktu na Donbasu. Zatímco první minskou dohodu o příměří porušily obě strany, ruská i ukrajinská, ta druhá
zůstala nerealizovaná. Podle agentury Reuters především kvůli tomu, že Kreml trval na tom, že není součástí konfliktu, tudíž se
na něj nevztahují podmínky dohody. 
Konflikt na UkrajiněDění na Ukrajině ON-LINE sledujeme každý den. Podívejte se na mapu, odkud může přijít útok, nebo na
video z evakuace na Donbasu. 
OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak Putin zavelel k obsazení východu Ukrajiny a jak reaguje svět?SANKCE: Přehledně: Jak Západ
odpověděl na ruskou ofenzivuBYZNYS: Totální nezávislost na ruském plynu? Trvalo by to 10 letNÁZORY: Scholz se pochlapil,
řada je na MacronoviMÝTY A FAKTA: Jak Rusko lže a internet ho usvědčujeVladimir Putin / Rusko / Ukrajina / Luhanská lidová
republika / Doněcká lidová republika / SSSR / NATO / Nord Stream 2 
Čtěte více ve speciálu ke konfliktu Rusko–Ukrajina > 
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‚Utíkají před válkou, měli by mít nárok na azyl.‘ Stát se musí chystat na příchod Ukrajinců, říká expertka URL
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Jak je Česko připraveno na případnou vlnu azylantů z Ukrajiny? A v čem by se lišila případná integrace válečných uprchlíků a
jak by Česko takovou vlnu zvládlo? Pro server iROZHLAS.cz odpovídá odbornice na migraci Marie Jelínková z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Za první rok ruské vojenské intervence na Ukrajině opustil svoje domovy „více než jeden milion lidí, tedy asi tři procenta
ukrajinské populace,“ vypočítával v roce 2015 sociální geograf Dušan Drbohlav. Většina z nich tehdy zamířila do západnějších
částí Ukrajiny.

Dnešní situace je obdobná, ale může se rychle změnit: pokud by se boje rozšířily ze separatistických oblastí do dalších regionů,
můžou uprchlíci tentokrát hledat azyl mimo Ukrajinu. Přirozený cíl by pro řadu z nich bylo Česko – Ukrajinci jsou tu dlouhodobě
nejpočetnější menšinou, byť většina z nich neutíká, ale přijíždí za prací.

Máte data o tom, ze kterých oblastí Ukrajinci do Česka přicházejí?V zásadě ano, ale jsou to spíš jednorázové sondy než
dlouhodobě sledovaná statistika. Hezká studie je ta Drbohlavova z roku 2015. Mimo jiné říká, že v 90. letech přicházeli Ukrajinci
převážně ze západní Ukrajiny, především Zakarpatské oblasti. I díky společné historii je zřejmě západ země i nadále hlavní
zdrojovou oblastí migrace do Česka.

Ale není ukrajinská migrace jako ukrajinská migrace. Část lidí přijíždí na pracovní sezonu a po ní se vracejí domů – častěji ti
geograficky bližší, právě ze západní Ukrajiny. Další přijíždějí pracovat na pár let a nakonec zůstávají déle, než předpokládali. A
pak jsou ti, kteří do Česka přijeli před dvaceti třiceti lety a usadili se tu natrvalo. Velká část nemá české občanství, takže ve
statistikách jsou to pořád cizinci.

Kliknutím do legendy grafu si můžete zobrazit další země. Země lze také skrýt, měřítko grafu se přizpůsobí těm zobrazeným.

Takže z východu Ukrajiny, které se ruská invaze zřejmě dotkne víc, tu tolik lidí nežije? Určitě o dost méně než ze západní
Ukrajiny.

Troufáte si předpovědět, kolik lidí by sem z Ukrajiny teď mohlo přijít?To teď neumím odhadnout. Ministerstvo vnitra se vyjádřilo
v tom smyslu, že nějaké scénáře připravené mají, jednala o tom i Bezpečnostní rada státu. Určitě tedy plány existují. Nedokážu
ale posoudit, jak rychle je umíme uvést do praxe. Česko by dokázalo velmi slušně zvládnout příchod desítek tisíc lidí. Tady by
ale mohlo jít o řádově vyšší počty.

Pokud by skutečně dorazil velký počet ukrajinských uprchlíků, jak to bude vypadat? Česko má dobrou zkušenost s
ekonomickou migrací z Ukrajiny. Ukrajinci se podílejí na ekonomické prosperitě země, a pokud jim k tomu vytvoříme podmínky,
dobře se integrují. Velkou měrou k tomu přispívá kulturní a jazyková blízkost i docela dobré přijetí většinovou společností.
Pokud bychom si tedy nějaké migranty měli přát, málokterá jiná země je tak zajímavá jako Ukrajina.

Na druhou stranu za války nepřichází ekonomičtí migranti, ale uprchlíci. Lidé, kteří hledají ochranu. Utíkají před válkou, jsou
tedy v ohrožení života a měli by mít na azyl právní nárok.

Dá se u uprchlíků očekávat rychlá integrace, když máme s Ukrajinci dobré zkušenosti? Snad ano, nicméně profil nově
příchozích bývá jiný. Nepřicházejí ze své vůle. Hostitelský stát se musí postarat, aby nově příchozí dostali šanci zapadnout, což
v Česku není úplně pravidlem. Ale v prvním kroku je třeba zvládnout logistiku: ubytování uprchlíků a zajištění jejich základních
potřeb. A taky informovat, co stát dělá, jak se to daří a na čem se ještě pracuje. To nesmíme podcenit, protože větší množství
nově příchozích klade velký nárok na pocit bezpečnosti na obou stranách.

V dalším kroku bude třeba lidem co nejrychleji vyřídit pobytový status a co nejvíc jim pomoci s nezbytnostmi pro zapojení se do
české společnosti: nabídnout jazykové kurzy, vzdělávání dětí nebo jednoduché uznání kvalifikace. Obrovskou výzvou určitě
bude i psychologická pomoc.

Zvládly by to české úřady? Z výzkumů víme, že pro integraci uprchlíků je klíčový čas. Někdy čekají žadatelé o azyl na vyřízení
žádosti i několik let. Nepřekvapivě pak ztrácejí motivaci. Přitom na začátku je obvykle pohání hodně silná motivace v reakci na
to, že se stalo něco zlého nebo turbulentního a je třeba si budovat novou budoucnost.

Je důležité navázat na tohle včas. České úřady i neziskovky ví, jak na to. Pokud by byla vůle, věřím, že i azylové procedury se
mohou zkrátit.

Byla by uprchlická vlna jen dočasná, nebo by tu azylanti zůstali? Klíčová bude samozřejmě situace na Ukrajině. Není snadné
opustit svou vlast, společenské vazby, zvyky a známá místa a začít žít jinde. Navíc v situaci, kdy si nemůžete vybrat. Uprchlíci
se většinou chtějí co nejdříve vrátit, budoucnost si obvykle spojují s domovem. Nejde ale čekat věčně.

Významnou roli bude hrát to, jaký pobytový status budou úřady imigrantům udělovat. Náš právní řád umožňuje nejen udělit
azyl, který je v podstatně natrvalo, ale také takzvanou subsidiární ochranu. To je forma dočasného azylu, právo pobytu třeba
na dva roky. Pokud se situace v zemi původu nezlepší, může být prodloužena. V případě uprchlíků z Ukrajiny bude nejspíš
právě subsidiární ochrana hodně využívána. Nicméně pokud se situace na Ukrajině nebude rychle zlepšovat, měl by stát volit
spíš azyl trvalý a investovat do dlouhodobého soužití.

Putin jimi pohrdá. Macron, Biden. Krize na Ukrajině může být katastrofou. Studenti slyšeli, jak to je s Ruskem URL
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Automatický překlad
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V roce 2013 přišla studená sprcha a Vladimir Putin začal používat terminologii, že Západ je zkažený, žijí tam „liberasté“ a jde o
„gayropu“. Rusko se snaží zničit koncept liberální demokracie a s ním i Evropskou unii. To padlo při on-line debatě politických
geografů Michaela Romancova a Jaroslava Kurfürsta, kterou pořádali plzeňští studenti politických věd.

Ruská společnost nikdy nebyla systematicky připravována na to, že se o problémech diskutuje. Obecně je velmi rasistická,
nesnášenlivá a momentálně hodně zmilitarizovaná. To řekl při debatě o Rusku pořádané on-line Akademickým spolkem
studentů politických věd v Plzni Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Předtím se hovořilo o krizi
na Ukrajině, vztahu Ruska k Evropské unii, Číně, USA a tak dále.

Geopolitika náhražkou marxismu-leninismu

Jak sdělil politický geograf a pedagog Michael Romancov, ruská pozice ve světě stále vychází z toho, že je to velmoc. Nicméně
nespokojená, zakomplexovaná a agresivní. Otevřeně agresivní se ruská zahraniční politika stala od roku 2008. Podle
diplomata a také politického geografa Jaroslava Kurfürsta je Rusko jadernou velmocí s obrovskou zásobárnou surovin. Chce
vidět svět hegemonních velmocí, z nichž má každá kolem sebe areál loajálních, satelitních států, v němž neomezeně vládne.

Geopolitika se podle Romancova v Rusku stala bohužel novodobou ideologickou náplní, do určité míry náhražkou marxismu-
leninismu. Vladimir Putin stojí v čele Ruska nepřetržitě od roku 2000 a přihlásil se k několika geopolitickým koncepcím. Ke
koncepci eurasijské, jejímž největším protagonistou je v Rusku Alexandr Dugin. Pak koncepci ruského světa, která je tlačena
některými vysokými exponenty ruské pravoslavné církve. Následně Putinem nejsilněji realizované koncepci, tedy Ruska jako
obhájce konzervativních hodnot. Ale také ke konceptu suverénní demokracie, tedy k Rusku jako ve světě standardní zemi.
Kurfürst k tomu dodal ještě školu neosovětismu.

„Putin a elita na něj napojená mají panickou hrůzu z šíření demokracie. Od oranžové revoluce v roce 2004 viděli řadu
takzvaných barevných revolucí, jak je posměšně nazývají. Viděli arabské jaro a každé takovéhle hnutí veřejnosti, které bylo
často namířeno proti autoritářům nebo zkorumpovaným elitám a požadující demokratizaci, Rusové považují jako existenční
hrozbu. V momentě, kdy Ukrajina buduje prozápadní demokratický stát, který aspiruje na členství v Evropské unii a NATO, je
pro Rusko podstatné, že by se něco takového mohlo přelít na jeho území, a to je existenční hrozba,“ vysvětlil Kurfürst.

Podle něj mělo Rusko v posledních třiceti letech tři velké vnější strategie. První byla snaha integrovat se do struktur Západu.
Poté bylo jeho cílem vytvoření rusocentrického prostoru geopolitické loajality na půdorysu postsovětského prostoru, kterému
se velí z Moskvy. A třetí velkou strategií je sázka na partnerství s Čínou na revanš proti Západu.

Putin pohrdá státníky

Zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničí pro východní partnerství Jaroslav Kurfürst také prohlásil, že Putin pohrdá většinou
státníků tohoto světa. Bylo to třeba vidět na způsobu komunikace během Rady bezpečnosti OSN, kde prý odhaloval některé z
důvěrných částí telefonátů s prezidenty Macronem nebo Bidenem. „Tento fenomén známe z dřívějších dob, kdy ruský car, když
zjistil, že má anglický panovník parlament a nemůže si dělat, co chce, tak si ho často přestal vážit,“ dodal.

Sjednocená Evropa je podle Kurfürsta pro Rusko velkým problémem, jakýmsi prototypem protivníka. Nicméně současným
hlavním partnerem pro globální hru jsou USA. Rusko nyní mluví o EU s pohrdáním jako o přívažku USA, který nemá autonomní
politiku, a jako o části světa, která je závislá na jeho plynu. 

„Model vládnutí Ruska není příliš atraktivní. Když se podíváme na Čínu, tak jak v Asii i v Evropě navzdory tomu, že v řadě zemí
vzbuzuje strach, byla doposud výrazně atraktivnější než Rusko. To platí i pro vztah mezi Ruskem a střední a východní Evropou.
Všichni, kdo měli možnost, zakotvili ve strukturách EU a NATO,“ prohlásil Romancov.

Krize na Ukrajině má, jak řekl Kurfürst, potenciál paralyzovat východní partnerství jako iniciativu a sousedskou politiku EU.
„Luhanská a Doněcká národní republika, tyto dvě loutky napojené na ruské ozbrojené síly, uzavřely s Ruskem smlouvu a
Vladimir Vladimirovič to podepsal. A nyní rozhodl o vyslání mírotvorců. Ty republiky, pokud budou uznány ve svých hranicích, a
Putin řekl, že ano, tak se ukrajinská armáda ocitá z pohledu Ruska na jejich území. Zároveň tam bude administrativa
ukrajinských úřadů. Loutky označí ukrajinskou armádu a administrativu za okupační a budou se je snažit vytlačit silou. Na to si
pozvou ruskou osvobozeneckou armádu a může být zapojena těžká technika. To by rapidně zhoršilo vztahy mezi oběma státy,“
naznačil možný aktuální scénář s tím, že si Putin hraje s ohněm a může to být pro všechny velká katastrofa.

O znásilňování psů v Evropě

Evropa půjde cestou menší energetické závislosti na Rusku, ale nebude to jednoduché. Plyn v období deseti let bude
dominantní surovinou, protože tady nic jiného, co by bylo alespoň trochu zelené, nemáme. „Rusko často vykresluje vnějšího
nepřítele. A tím je EU. Když se podíváme na studenou válku, tak jsme ho hráli i tenkrát, ale energetické toky existovaly. Obě
strany na tom měly zájem. Jestli Rusko začne opravdu s velmi agresivní politikou, zájem opadne spíše na evropské straně.
Jako je Evropa závislá na ruském plynu, tak je Rusko závislé na příjmech za něj,“ doplnil autor knihy Příběh ruské geopolitiky
Kurfürst.

„Často se Rusko přirovnává ke štěkajícímu psíkovi na vodítku Číny,“ sdělil také Kurfürst s tím, že ve střednědobém výhledu
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bude Rusko patřit mezi čtyři až pět světových mocností. USA podle něj zastávají mezinárodní systém založený na pravidlech,
kdežto Rusko je stoupencem systému založeného na síle. A to je velký střet titánů.

Putinovým veřejným vystoupením začala podle Romancova kolem roku 2013 dominovat útočná protizápadní rétorika.
„Najednou přišla studená sprcha a Putin začal používat terminologii, že Západ je zkažený, žijí tam ‚liberasté‘ a jde o ‚gayropu‘.
To bylo dáno dohromady s rostoucím vlivem ruské pravoslavné církve, obratem k tradičním hodnotám, tedy rodině tvořené
mužem, ženou a dětmi, navzdory tomu, že Putin sám je rozvedený. Ostatně řadu takových bijců za tradiční rodinu, kteří jsou
rozvedení a mají případně několik tradičních rodin, máme i u nás či jinde v Evropě,“ doplnil s tím, že čas od času mají někteří
poslanci Státní dumy či jiní exponenti Putinova režimu tendenci razit tezi, že Evropa je zkažená, že tady zoufalí sexuálně
vyprahlí muži nahánějí psy a znásilňují je na ulicích. A dodal: „Je to dost nechutné a bizarní.“

Jak naznačil Kurfürst, ruští myslitelé jsou přesvědčeni o tom, že tmelem, kterým byl pro SSSR marxismus-leninismus, je pro EU
liberální demokracie. V Rusku jsou přesvědčeni, že je to ideologie. K tomu vysvětlil: „A sexuální menšiny jsou v liberálním
spektru esencí liberalismu. Tolerance k menšinám je krystalické vyjádření liberalismu. A Rusko věří, že když zničí koncept
liberální demokracie a důvěru lidí v Evropě v ní, tak tím zlikviduje geopolitickou entitu zvanou Evropská unie.“

Invaze ruské armády na ukrajinský Donbas
TV , Datum: 23.02.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.02.2022 22:06 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 20 096 973,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Ruské jednotky postupují přes separatistické republiky k území, které ovládá Ukrajina. Ta vyhlašuje výjimečný stav a podle
některých zdrojů se připravuje na válku. Povolává totiž do armády i zálohy.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Pentagon už varoval ukrajinského prezidenta, že Rusko velmi pravděpodobně do 48 hodin zahájí velkou invazi. Podle informací
Pentagonu hrozí pozemní i letecký útok.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Spojené státy i evropští diplomaté potvrdili sankce proti Rusku. Ty jsou namířené nejen proti ruským bankám, ale také proti
vysoce postaveným politikům, včetně ruského ministra obrany.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Nejtemnější scénáře, na které Spojené státy upozorňují už několik týdnů, se začínají naplňovat. Podle Pentagonu chce Rusko
zahájit velkou invazi a očekává se, že nočnímu útoku bude předcházet ještě kyberútok.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
I ukrajinská rozvědka mluví o tom, že se Rusko nezastaví na Donbasu, ale v ohrožení jsou i města Charkov, Cherson, a
dokonce i metropole Kyjev.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Kreml přitom dál připouští diplomatické řešení. Americký prezident Biden ale setkání s Putinem odkládá a západní média se
shodují v tom, že se spustila nová železná opona.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Východem Ukrajiny otřásá palba. Ruské jednotky postupují dál k území, které ovládá ukrajinská armáda. Prezident Zelenskyj
vyhlašuje nouzové ohrožení státu, které má platit 30 dní. Země se připravuje na válku. Ukrajina povolává do armády i zálohy.
Obavy z ruské invaze se podle zahraničních médií naplňují. Americký list Newsweek píše, že Rusko podle Pentagonu plánuje
zahájit vzdušné i pozemní útoky.

pracovník amerických zpravodajských služeb 
Ukrajinský prezident byl varován, že Rusko s vysokou pravděpodobností zahájí invazi do 48 hodin. Hlášení naznačují, že Rusko
dnes narušilo ukrajinský vzdušný prostor a Ukrajinou proletěly průzkumné letouny.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Ukrajinský prezident se dnes v Kyjevě setkal se svým polským a litevským protějškem, kteří Putinovo počínání odsoudili.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Víme naprosto přesně, jak bude naše armáda jednat. Věřte mi, že naše armáda je připravená na všechno.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Zelenskyj si je vědom, že Ukrajina není součástí žádné aliance a na bitevním poli je sama. Podpory partnerů si ale váží. Šéf
ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba žádal v OSN o rychlé a rázné kroky k odvrácení velkého konfliktu, a i když Rusko stále
tvrdí, že prostor pro diplomatická vyjednávání tady je, Spojené státy reagují jinak. Podle Bílého domu teď setkání mezi Joem
Bidenem a Vladimirem Putinem není v plánu a odsouvá se i osobní schůzka šéfů diplomacie obou mocností.

Antony BLINKEN, ministr zahraničí USA 
Minulý týden jsem souhlasil se schůzkou s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, ale pouze v případě, že Rusko
nenapadne Ukrajinu. Teď ale invaze začala A Rusko naprosto odmítá diplomatická jednání.
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Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Ve městech po celém světě se zvedla vlna podpory Ukrajině. Proti ruskému počínání protestují lidé v Paříži, v Berlíně, v
Torontu a včera večer i v Praze. Martina Nášelová, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Situaci na ukrajinsko-ruské hranici teď rozebere kolega Marek Bruna.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Marku, kolik vojáků má momentálně Rusko připravených k nasazení proti Ukrajině?

Marek BRUNA, redaktor 
Dobrý večer. Rusko na hranicích s Ukrajinou shromáždilo podle odhadů až 190 000 vojáků. 30 000 z nich je momentálně stále
v Bělorusku kvůli společným vojenským cvičením. Jednotky má Rusko rozestavené také na severní hranici s Ukrajinou a část
jednotek z východu pak postoupila na území samozvané Doněcké lidové republiky samozvané Luhanské lidové republiky.
Pomyslné kleště pak uzavírají především letecké jednotky z poloostrova Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Pojďme se
teď podívat na rozmístění sil v Luhanské a Doněcké lidové republice. Tam je podle odhadu okolo 32 000 separatistických
vojáků. Kolik ruských jednotek na Donbas v tomto týdnu dorazilo, ale není jasné. Známé je ale rozmístění sil. Ruské tanky jsou
momentálně v Luhansku a Doněcku. Jak ale můžete vidět, tak vojáci jsou rozestavení prakticky po celé linii dotyku, a to od jihu
až po město Luhansk. Podle odborníků se Vladimir Putin ale na této linii nezastaví a ruská invaze na Ukrajinu bude dále
pokračovat. Jakými směry by to mohlo být, se podívejte v následující reportáži. Ozbrojené střety, eskalace a další posouvání
hranic. Tak podle odborníků mohou vypadat následující týdny na Ukrajině. Podle nich bude ruská armáda pokračovat v dalším
postupu na západ.

David SVOBODA, ukrajinista, Ústav pro studium totalitních režimů 
Je podle mě nepředstavitelné, že on by se spokojil s nějakým zacementováním něčeho, co už stejně takhle bylo. Ty
pseudorepubliky tam už stejně svou moc vykonávaly. On to jenom tímto aktem jaksi pochybně legitimizoval.

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Nepochybuji o tom, že ruské plány sahají k uchváceni Kyjeva. Teď jde o to, jestli se k tomu sáhne a jestli se to dá nějakým
způsobem efektivně zabránit.

Marek BRUNA, redaktor 
Ve hře jsou 4 možnosti, jak by ruská vojska mohla v ofenzívě pokračovat. Jednou z nich je útok ze severu s podporou
Běloruska. Ruští vojáci tam zůstávají u hranic i po konci společného rusko-běloruského cvičení.

Petr KOLÁŘ, bývalý velvyslanec ČR v Rusku 
Lukašenko tak dlouho hrál svoji hru, až ji prohrál a dneska už se těch ruských vojáků tam nezbaví, takže byly by to ruské
jednotky, s nějakou logistickou podporou Lukašenkovy armády by podnikly tu invazi.

Marek BRUNA, redaktor 
Další variantou je útok z Charkovské oblasti nedaleko Luhansku. Třetí čtvrtou možností je útok z okupovaných území na
východě nebo jihu Ukrajiny, tedy Doněcku, Luhansku nebo okupovaném Krymu.

Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu AČR 
Se pokusí rozšířit to území těch současných hranicí na hranici, to jsou ty historické radnice Doněcké a Luhanské oblasti.
Samozřejmě, že se debatuje o tom, že by se propojil Krym na ty dvě republiky separatistů. Myslím si, že by to bylo poměrně
dlouhé a poměrně těžké bojování.

Marek BRUNA, redaktor 
Invaze ruských vojsk by podle bezpečnostních expertů neměla pokračovat za hranice Ukrajiny dále do Evropy.

Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní expert 
Kdyby k tomu náhodou došlo s použitím jaderných zbraní, tak by to byl veliký problém. Byla by to velká válka, která by spoustu
věcí zničila.

Marek BRUNA, redaktor 
Marek Bruna, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Podpisem, který stvrzuje nezávislost separatistických republik Doněck a Luhansk, ruský prezident v podstatě oficiálně jmenoval
také jejich prezidenty. Denis Pušilin a Leonid Pasečnik se ale podle zahraničních médií úplně neshodují v tom, co bude s jejich
republikami dál. Podle odborníků o tom nebudou rozhodovat oni, ale Vladimir Putin.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Vladimir Putin podepisuje dokumenty o nezávislosti dvou separatistických oblastí Doněcku a Luhansku, a přitom se potutelně
usmívá na dva muže, kterým se zřejmě plní sen.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Jde o Denise Pušilina, vůdce povstalecké Doněcké lidové republiky, a Leonida Pasečnika, šéfa separatistické Luhanské
republiky. Muže, kteří ale podle mnohých expertů stejně poslouží pouze jako loutky Kremlu.

oznámení 
Denis Pušilin.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
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Podle některých zdrojů člověk velmi prahnoucí po majetku, který se o politiku nikdy moc nezajímal. Devětatřicetiletý voják
nahradil v čele Doněcké lidové republiky Alexandra Zacharčenka, který zemřel v roce 2018 při explozi. Pušilin se tím, že chce
Doněck připojit k Rusku, vůbec netají. Už před lety v rozhovoru připustil, že touží po tom, aby Doněcká lidová republika byla
součástí Ruské federace.

Denis PUŠILIN, vůdce samozvané Doněcké lidové republiky 
Nechceme vytvořit novou malou zemi. Chceme se připojit k velké zemi a pro mě osobně je to ruská říše.

oznámení 
Leoně Pasečnik.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Leonid Pasečnik je ve vedení separatistické Luhanské republiky od roku 2018 a předtím se nijak politicky neangažoval. Podle
některých zdrojů ho měly v minulosti naverbovat ruské tajné služby.

Martin LARYŠ, výzkumník Ústavu mezinárodních studií 
V obou dvou případech se jedná o pragmatické lidi, kteří nemají vlastně žádnou politickou agendu, kteří nic neurčují, o ničem
nerozhodují. Dá se říct, že jsou to loutky Kremlu, loutky Moskvy, kteří poslušně plní příkazy.

Martina NÁŠELOVÁ, redaktorka 
Putin už pověřil své ministerstvo zahraničí, aby s Doněckou a Luhanskou lidovou republikou navázalo diplomatické vztahy.
Zároveň povolal ruské ministerstvo obrany, aby zajistilo udržení míru na jejich území. Martina Nášelová, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Americký prezident Joe Biden představil sankce, které na Rusko uvalí Spojené státy. Dnes sankční balíček schválila i Evropská
unie.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Opatření, která by měla Rusko finančně zasáhnout, mohou být v případě další ruské agrese rozšířena.

Joe BIDEN, americký prezident 
Abych to zjednodušil, Rusko oznámilo, že si ukousne velké sousto z Ukrajiny. Včera v noci Putin schválil přesun ruských vojsk
do dvou regionů.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
V devíti minutách stihl americký prezident tvrdě odsoudit kroky Ruska a zároveň představit balíček sankcí. Joe Biden včera
podepsal příkaz, který Američanům zakazuje obchodovat nebo investovat samozvané Doněcké lidové republice a Luhanské
lidové republice. Americké sankce míří i proti financování ruského dluhu na Západě a míří i na ruské elity. Pro ně to například
znamená, že bude jejich majetek ve Státech zmrazen. Další opatření se týkají plynovodu Nord Stream 2.

Joe BIDEN, americký prezident 
Kvůli chování Ruska spolupracujeme s Německem, abychom zajistili, že Nord Stream 2 nebude uveden do provozu, tak jak
jsme slíbili.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Sankce proti Rusku dnes v poledne schválili i velvyslanci zemí Evropské unie a v mnohém shodují s těmi americkými. Evropský
majetek poslanců ruské státní dumy, kteří hlasovali pro uznání separatistických oblastí, bude zmrazen a do Unie mají zakázaný
vstup. Dvěma ruským bankám bude znemožněno investovat v Evropské unii. Evropské země také výrazně omezí obchod v
separatistických republikách.

Josep BORRELL, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
Tento balík sankcí, který byl jednomyslně schválen členskými státy, bude Rusko bolet a bude to bolet hodně.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Proti poslancům, kteří pro uznání republik hlasovali, zavádí sankce i Ukrajina a Kanada. Na žádném ze sankčních seznamů se
ale neobjevilo jméno Vladimíra Putina. Podle některých názorů si tím Západ nechává otevřená vrátka pro další jednání. Anežka
Pichrtová, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ačkoliv zatím sankce nemíří přímo na prezidenta Vladimira Putina, zasáhnou jeho nejbližší okolí. Na seznamu jsou vlivní
Rusové, blízcí přátelé prezidenta a oligarchové.

oznámení 
Alexandr Bortnikov.

Jan MAREŠ, redaktor 
Dnes stojí v čele ruské tajné služby. Původně je vystudovaný železniční inženýr. Alexandr Bortnikov ale po škole nezamířil na
koleje, nýbrž přímo do KGB. V Leningradu kdysi školil i mladého agenta Vladimira Putina.

oznámení 
Sergej Šojgu.

Jan MAREŠ, redaktor 
Pravá ruka Putina, která nechybí stejně jako Bortnikov ani na jeho toulkách po sibiřských lesích. Jako dítě chtěl řídit kamion,
teď už skoro 10 let v kuse řídí jako ministr obrany celou ruskou armádu.
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Pavel HAVLÍČEK, analytik Asociace pro mezinárodní otázky 
Je to jeden z těch lidí, kteří seděli v pondělí na té bezpečnostní radě státu, radili vlastně Vladimiru Putinovi, aby se prostě pustil
do té invaze.

Jan MAREŠ, redaktor 
O Šojguovi se často mluví jako o možném nástupci Putina.

oznámení 
Gennadij Timčenko.

Jan MAREŠ, redaktor 
Na seznamu je i Timčenko, který patří mezi 4 největší obchodníky s ropou na světě. Do jeho firmy údajně investuje i prezident
Putin. Timčenko je považován za správce prezidentova majetku v zahraničí a také působí jako předseda ruské hokejové ligy
KHL.

oznámení 
Boris Rotenberg.

Jan MAREŠ, redaktor 
Se svým bratrem vlastní největší stavební firmy v Rusku na výstavbu plynovodu a elektrického vedení. I on si je s Putinem
velmi blízký.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
Rotenberg je jednoznačně jeho osobní přítel. Mám pocit, ž ho snad přivedl k judu.

oznámení 
Marija Zacharovová.

Jan MAREŠ, redaktor 
Tzv. celebrita ruské diplomacie je na blacklistu také. Je sice pouhou mluvčí Ministerstva zahraničí, přesto je jednou z
nejviditelnějších postav ruské politiky. Sankcím nebude čelit poprvé. Minule na ně reagovala dokonce básní.

Marija ZACHAROVOVÁ, mluvčí ruského ministerstva zahraničí 
To je v pořádku. Žádná škoda pro naši morálku. U nás není nikdo, kdo zabíjí, vaše sankce nás jen posílí.

Vladimír VOTÁPEK, bývalý generální konzul v Moskvě 
Ruský režim je založený na určité nepsané dohodě. Ruští občané, úředníci, vojáci, manažeři budou bez odmluv poslouchat
Kreml a Kreml jim za to poskytne lepší životní úroveň.

Jan MAREŠ, redaktor 
Jako další by se na seznamu sankcí mohli podle odborníků objevit například majitel fotbalové Chelsea Roman Abramovič nebo
ruský mediální magnát Usmanov. Jan Mareš, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak a teď je s námi ve spojení ukrajinistka Lenka Víchová.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Dobrý večer. Putinovy plány jsou zatím nečitelné. Jak reálně vidíte to, že se zastaví na linii, která vymezuje současné hranice
separatistických republik?

Lenka VÍCHOVÁ, ukrajinistka 
Dobrý večer. já si osobně myslím tedy, že se nezastaví na hranici dnešních separatistických republik tak, jak je vnímáme my, a
to už především, protože včera, i když V dekretu samotném, který prezident početná podepsal, nejsou žádné zmínky o tom, jak
vypadá Luhanská, tzv. Luhanská a Doněcká lidové republiky, ale na tiskové konferenci na dotaz novinářů, v jakých hranicích
Rusko uznalo tyto své samozvané republiky, Vladimir Putin odpověděl tím, že v hranicích, které jsou zaneseny v jejich
ústavách, to znamená těchto tzv. republik, a v těchto ústavách jsou bohužel zaneseny hranice Doněcké a Luhanské republiky.
A abyste si to dokázali představit, v dnešní době Rusko okupuje jednu třetinu Luhanské a jednu třetinu Doněcké oblasti, tzn. že
o 2/3 si oni sami zvětšují to území, a to také znamená, že patrně budou o ně bojovat. Rusko, jak převrací všechno na hlavu, tak
vlastně mluví také o tom, že dojde k osvobozování tohoto území, které považuje tedy Rusko a tito samozvané republiky jako
okupované Ukrajinou. Ale mnohem větší nebezpečí z mého hlediska je to, že Putin legalizoval ruská vojska na okupovaném
území, i když tam předtím byly, ale dnes jsou tam z jejich pohledu legálně, tzn. že když ukrajinská vojska budou na jejich
ostřelování odpovídat ostřelováním, tak už budou ostřelovat ruská vojska, a to může dát důvod Ruské federaci k útoku na
Ukrajinu i z jiných částí než jenom v Donbasu.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Teď mě vlastně zajímá váš osobní názor, vaše osobní zkušenost z místa. Tíhu té situace nesou a ponesou ukrajinští obyvatelé,
jak silná vůle Ukrajinců je vzdorovat? Je to většinový postoj nebo je u významné části populace cítit spíše apatie?

Lenka VÍCHOVÁ, ukrajinistka 
Ne, apatie zde cítit rozhodně není. Podle nejnovějších sociologických průzkumů třetina obyvatelstva je ochotná bojovat se
zbraní v ruce a 56–57 % bojovat jakýmkoliv jiným způsobem, nejenom se zbraní v ruce, tzn. až k 60 procentům vlastně lidé
chtějí vzdorovat okupantovi. A pouze 14 % lidí mluví o tom, že nebudou vzdorovat a nebudou se nijak bránit, že chtějí pouze
přežít. Opravdu na Ukrajině není znát neochota nebo... Neříkám, že by rádi bojovali a umírali, to určitě ne. Takový ten pocit
nepříjemný samozřejmě lze vyčíst, že je z pohledu i z mluvy, ale ta ochota nevzdat se je opravdu velká.
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Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
A paní Víchová, kde je tedy ta čára, za kterou už Ukrajina nebude ochotna strpět další postup ruských vojáků?

Lenka VÍCHOVÁ, ukrajinistka 
O to vůbec nejde. Věřte mi, že Ukrajina není schopná takovýmhle způsobem přemýšlet ani jednat. Pakliže jí nepřijdou na
pomoc západní spojenci, tak není samotná schopná bojovat proti takovému velkému nepříteli v tom smyslu, že by ho zahnala
za určité hranice. Tady jde o to, že Ukrajinci si uvědomují, že tento konflikt je na dlouho a že i když teď se buď diplomatickým
jednáním nebo i nějakým jiným způsobem zabrání velké eskalaci, že to neznamená, že Rusko své plány vlastně pozastaví,
protože jak jsme viděli z řeči Vladimíra Putina, dokud tedy patrně v Rusku bude vládnout Vladimír Putin, tak ta šílená chuť zničit
Ukrajinu asi nevymizí a nevymizí ani to nebezpečí.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak my vám děkujeme za odpovědi a přejeme, pokud možno, klidný večer.

Lenka VÍCHOVÁ, ukrajinistka 
Děkuji mnohokrát. Vám taky, na shledanou.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Evropská unie poslala Ukrajině 1 200 000 000 eur. Západní mocnosti počítají s několika scénáři, jak bude Rusko v dalších
dnech postupovat. V rozhovoru pro TN Live o tom mluvila eurokomisařka Věra Jourová.

Natálie VAŠKOVÁ, redaktorka 
Evropská unie počítá s dalšími akcemi Ruska, které by mohly mít rozsáhlý dopad.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/ 
My se připravujeme na tři typy reakcí, které by mohly mít potenciál poškodit Unii, a to jsou kybernetické útoky a dezinformační
útoky. Pak je to možná migrační vlna a pak jsou to omezené dodávky plynu a ohrožení energetické situace v Evropě.

Natálie VAŠKOVÁ, redaktorka 
Sankce, které jsou na Rusko uvaleny, zasáhnou podle odborníků i Evropu a Západ.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/ 
My jsme měli dva mantinely pro to konečné rozhodnutí, a to jednak, aby ty sankce postihly ty mocné, bohaté, ty osoby, které
rozhodují, které mají přímý vliv na směřování Ruska, aby co nejméně postihli obyčejné Rusy.

Natálie VAŠKOVÁ, redaktorka 
Dalším krokem by mohlo být vyhoštění ruských diplomatů.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/ 
Je to v té baterii těch možností, které by se musely využít. Pokud bychom věděli, že už byla vyčerpaná možnost nějakého
rozumného dialogu.

Natálie VAŠKOVÁ, redaktorka 
Humanitární i finanční pomoc Ukrajině je samozřejmá.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/ 
Posíláme tam materiální pomoc, děláme sbírku, několik států už se přihlásilo s velice konkrétními nabídkami.

Natálie VAŠKOVÁ, redaktorka 
Natálie Vašková, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Vláda na svém dnešním jednání schválila mandát pro prezidenta Zemana na mimořádný summit NATO.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Na něm budou nejvyšší představitelé členských států řešit invazi ruských vojsk na ukrajinský Donbas.

Lukáš RICHTÁR, redaktor 
Česká delegace v čele s prezidentem Zemanem se na summitu NATO bude řídit vládou schválený mandátem.

Petr FIALA, premiér ČR 
Ten mandát jde ve směru naší zahraniční politiky, našeho postoje, jasné podpory Ukrajině a jasného ne agresivní politice
Ruska.

Lukáš RICHTÁR, redaktor 
Datum summitu ale zatím není jasné. O situaci na Ukrajině dnes prezident jednal s bývalým premiérem.

Andrej BABIŠ, předseda hnutí /ANO/ 
Pan prezident je toho názoru, že by byla velká chyba, že vlastně Ukrajina neuznala i v rámci těchto oblastí, že se může používat
ruština, že to tedy je taky jako jedna z důvodů možná toho kroku.

Lukáš RICHTÁR, redaktor 
Podle Deníku N vláda na svém jednání kvůli ruské agresi dnes také schválila vyhlášení mimořádných opatření. To v praxi
znamená, že armáda bude moci řídit letový provoz nad Českem nebo že se zruší omezení na hraničních přechodech mezi státy

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 46 / 262

http://www.newtonmedia.eu/


Aliance a jejich partnery. Premiér Fiala ale tuto informaci nepotvrdil. Lukáš Richtár, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Rusko-ukrajinský konflikt tlačí už několik týdnů vzhůru ceny pohonných hmot. A podle některých ekonomů má být ještě hůř.
Ceny za litr mají prolomit už brzy čtyřicetikorunovou hranici.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Každopádně nervozita na čerpacích stanicích už je znát. Mnoho lidí se snaží pohonnými hmotami předzásobit.

Ivan BERKA, redaktor 
Například na této čerpací stanici ve Cvikově se tankují nejen plné nádrže, ale také do kanystrů.

řidič 
Protože kdoví, co bude, že jo. Víte sami, ne? Sledujete, co se děje.

řidič 
Co se děje na Ukrajině nebo bude dít, tak to si myslím, že se nafta zvedne minimálně tak na 45 Kč. Jsme přemýšleli nad tím, že
bychom koupili nějaký tisícilitrový barel nebo tak něco. Jezdit je potřeba.

řidička 
Stoprocentně zdraží.

řidička 
Budu se snažit na to vydělat, abych ty děti mohla vozit třeba i do školy.

řidič 
Je to drsnější.

Ivan BERKA, redaktor 
Berete plnou?

řidič 
Beru plnou.

Radek GROSMUT, obsluha čerpací stanice, Cvikov 
Benzin jsme museli zvednout o korunu. Nafta o 60 halířů. Je to možný, že se to zvedne zase, no.

Ivan BERKA, redaktor 
Kdo má možnost, tankuje v Polsku. Benzín tady vychází například na 30 Kč a 50 haléřů 1 l. A jezdí Češi nakupovat? /polština/

Ivan BERKA, redaktor 
Předvídat vývoj cen pohonných hmot v době ozbrojeného konfliktu je pro ekonomy těžké. Původní panika na světových trzích,
kdy cena za barel ropy vystoupala ke 100 dolarům, se prozatím zmírnila. Rusko kryje spotřebu ropy v Evropské unii z jedné
třetiny.

Aleš KOCOUREK, děkan Ekonomické fakulty TUL 
Do půlky března se ta cena pohonných hmot o 3, možná 4 Kč nahoru dostane. Ta závislost na tom ruským dovozu je
významná, takže tenhle konflikt rozhodně ke stabilitě těch cen nepomáhá.

Ivan JÁČ, ekonom 
Já jsem spíš umírněnějšího názoru. Už to kolísá, ale také se to i vrací. To bude asi záležet od toho, jakým způsobem se bude
tenhle konflikt vyvíjet.

Ivan BERKA, redaktor 
Kromě Ruska dovážíme ropu také z Ázerbájdžánu, Spojených států, Norska, Kazachstánu či Afriky, což může podle ekonomů
případné cenové výkyvy tlumit. Ivan Berka, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Česko je podle premiéra Petra Fialy připravené na uprchlickou i energetickou krizi. Evropská unie podle předsedy vlády i
eurokomisařky Věry Jourové dojednává dodávky plynu například se Spojenými státy.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Plyn zhruba na měsíc, ropa skoro na tři. Takové jsou podle premiéra Fialy zásoby v Česku.

Petr FIALA, premiér ČR 
Samozřejmě to by dlouhodobě nestačilo. Evropská unie proto jednala s řadou dalších zemí, aby případné oslabení dodávek
nebo úplné ukončení dodávek ruského plynu mohlo být nahrazeno buďto plynem z jiných zemí, nebo třeba zkapalněným
plynem, což ty technologie dneska umožňují.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Vývoz zkapalněného plynu ze Spojených států do Evropy je v posledních dnech na historických maximech.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/ 
Jednáme se Spojenými státy, s některými zeměmi v Africe, v Asii. Ta jednání jsou úspěšná a myslím si, že nám pomohou
překlenout tuto zimu a pro další sezóny budeme lépe připraveni.
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Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Podle Jourové do budoucna pomůže v energetické soběstačnosti i dlouhodobé směřování Evropy směrem k obnovitelným
zdrojům. Odborníci ale nepředpokládají, že by Rusko dodávky přerušilo.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Rusko by se střelilo do nohy tím, že by omezilo dodávky plynu do Evropy. A navíc už by vlastně se ti odběratelé evropští nikdy
nemuseli v té současné míře k ruským dodávkám zase vrátit, až se případně ta situace uklidní.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Unie se připravuje také na uprchlickou vlnu a stejně tak Česko. Zájem o víza prý zatím neroste.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Scénář je hotov. Pohybujeme se od nějakého zeleného až po černý stupeň. Je podrobně rozepsáno, jaké mechanismy by v
které chvíli a při jakém počtu případných zájemců o vstup do České republiky byly aktivovány. V současné chvíli nejsme ještě
ani v tom zeleném stupni.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Pokud se situace na Ukrajině zhorší, vláda by se prý snažila nejprve Ukrajincům s krátkodobým vízem usnadnit cestu k
dlouhodobému. Těch je podle Rakušana zhruba 60 000. Linda Nguyenová, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
A dalším hostem ve vysílání je Jakub Jedlinský z Vysoké školy ekonomické.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Dobrý večer. Pane doktore, Česko má zásoby plynu jen na 35 dní. Existuje reálný plán, jak dodávky rychle nahradit, pokud by
je Rusko zastavilo?

Jakub JEDLINSKÝ, ekonom, VŠE v Praze 
Dobrý den. Pan premiér říká, že ano.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Dobře a co říkáte vy?

Jakub JEDLINSKÝ, ekonom, VŠE v Praze 
Já říkám, že to nezačalo plynem, že máme nedostatek víceméně všech zdrojů už zhruba rok. Chybí čipy, stavební materiály,
zdražuje se všechno a zdražuje se to kvůli tomu, že je všeho nedostatek. Samozřejmě ta válka tomu žádným způsobem
nepomůže a... asi tak.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Dobře. Vraťme se ale k plynu. Máme se tedy vzhledem k tomu, že vy říkáte, že je možné, že nebudeme schopni nahradit ty
dodávky z Ruska, máme se připravit na nějaké citelné zdražení zemního plynu? Přeci jenom topná sezóna bude, řekněme,
ještě 2 měsíce, 2,5 měsíce pokračovat.

Jakub JEDLINSKÝ, ekonom, VŠE v Praze 
Předpokládám, že ano. A to, že roste cena, je signál k tomu, aby se omezila spotřeba, protože to rostoucí cena ukazuje, že je
něčeho nedostatek. Samozřejmě, že se doplňuje zkapalněným plynem z USA a že jsou nějaké zásobníky, které jsou na zimu,
ale přesto je to signál omezit tu spotřebu a připravit se na to, že ta cena jinak poroste dál.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Tak ona ukrajinská krize ukazuje na to, že je potřeba zásadně změnit strategii obchodování s plynem nebo s ropou, aby
Evropa, potažmo Česká republika, nebyly vydíratelné. Jak by to mělo podle vás vypadat?

Jakub JEDLINSKÝ, ekonom, VŠE v Praze 
Já si myslím, že to je hlubší problém, že několik desítek let se snažíme v ekonomice optimalizovat všechno, co se dá tak, aby
bylo všeho přesně tolik, kolik toho má být, ale nejsou moc velké rezervy a že bysme měli poučit nejenom z téhle té krize, ale i z
té koronavirové krize, mít větší nadkapacity všeho a smířit s tím, že třeba za cenu pomalejšího růstu nebudeme muset řešit
potom takovéhle situace.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ona ta krize také naznačuje nebo odhaluje, jak málo zdrojů, surovinových zdrojů, leží přímo na území, řekněme, Evropské unie.
Může tato poslední krize nějak změnit pohled Evropanů na energetické zdroje? Zrychlí to například zavádění alternativních
zdrojů energií, budování jaderných elektráren?

Jakub JEDLINSKÝ, ekonom, VŠE v Praze 
No, tak ty jaderné elektrárny v Německu se spíš vypínají. Zelená energetika může dávat smysl tím, že je to ekologické, tím, že
získáme nové zdroje, ale pokud zároveň se tedy ruší ty staré, tak pak samozřejmě je to drahé. A zároveň jsme řešili lockdowny,
taky mělo to možná nějaký smysl, mělo to asi smysl, ale je to drahý. A zároveň probíhá 6–7 let obchodní válka, která je taky
drahá a ruší tyhle ty dodavatelské řetězce, takže když se všechno tohleto zkombinuje, tak zjistíme, že jsme příliš ambiciózní a že
na tohle všechno dohromady nemáme. Lidi se můžou pojišťovat soukromě, řekněme, nemusí spoléhat na stát a na to, že je
někdo zachrání a ta krize nebo to ten tlak Ruska byl viditelný delší dobu, takže lidi se připravovali, instalovali si fotovoltaiky,
tepelná čerpadla na svoje domy, takže dá se to řešit i individuálně a snažit se nějak pomoct.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Pane doktore, děkujeme za rozhovor a přejeme vám hezký večer.
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Jakub JEDLINSKÝ, ekonom, VŠE v Praze 
Děkuju za pozvání, hezký večer.

Pandemií ZMĚNILI PROFESI
TISK , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: Instinkt , Strana: 12 , Autor: RED , Vytištěno: 25 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 00:30 ,
Čtenost: 86 542 , Rubrika: Zajímavost , AVE: 396 385,72 Kč , Země: Česko , GRP: 0,96
V posledních letech si člověk nemůže příliš vyskakovat a je rád, že má práci. Mnoho slavných osobností ji však muselo zcela
změnit, aby se vůbec uživily. Neuhádnete, co všechno začaly dělat. Hraní, zpěv, žurnalistika, focení… Profese, které se
provádějí převážně na volné noze, byly a jsou v poslední době velmi nelukrativní. Kdo chce ale přežít, musí se odrazit ode dna
a chopit se třeba i zcela jiného řemesla, aby měl na chleba. 

Linda Bartošová (28), novinářka „spisovatelkou“ 

V roce 2012 se proslavila účastí v soutěži Česká Miss, kde obsadila druhé místo. Poté se stala reportérkou a moderátorkou. V
roce 2014 se stala členkou zahraniční redakce České televize a od září 2020 začala moderovat Události, komentáře na ČT24 a
hlavní zpravodajské pořady. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V roce 2020 se umístila
v žebříčku mladých talentů časopisu Forbes 30 pod 30. Ve veřejném prostoru otevírá svými aktivitami témata spojená s
feminismem a sexismem a snaží se přibližovat realitu žen nejen v médiích. Během covidu začala psát knihu Novinářky, kterou
vydává letos v březnu v nakladatelství CPress. Od ledna požádala vedení o půlroční neplacené volno z osobních důvodů. 

Václav Kopta (56), herec „řidičem autobusu“ 

Vystudoval Pražskou konzervatoř, kde jako student druhého ročníku získal roli Radka Převrátila v kultovním filmu Sněženky a
Machři. Posléze se Václav vrhl hlavně na divadlo, kterému je věrný dodnes. Mimoto se věnuje také tvorbě písňových textů a
spolupracuje s několika předními interprety. Neplánovaného pracovního volna v minulých měsících se známý herec nikterak
nezalekl a chopil se příležitosti splnit si svůj dětský sen. Absolvoval totiž několikaměsíční kurz na řidiče autobusu, a dokonce si
vysloužil privilegium jezdit v oblasti, kde bydlí. V autobuse proto potkává sousedy a kamarády. Když nastoupí někdo cizí,
Václava většinou nepozná. 

Bára Basiková (59), zpěvačka „blogerkou“ 

Už v dětství ji okouzlila hudba. Ve dvanácti letech účinkovala v televizní soutěži Zpívá celá rodina. Po absolvování střední
ekonomické školy se naplno vrhla na hudební kariéru. Se skupinou Precedens začala vystupovat už v roce 1982, poté se
objevila ve formaci Stromboli. Dosud vydala desítku sólových alb, další realizovala se svými kapelami. Účinkovala též v
muzikálech. Ve světě literatury se prosadila s románem Rozhovory s útěkem (1990). Autorsky se v době pandemie projevovala
na internetovém blogu Když skočíš, já taky…, jehož rozšířenou verzi loni vydala knižně v nakladatelství Motto. 

Karel Zima (50), herec „poštovním doručovatelem“

Působí na volné noze, a proto hraje i ve filmu či v seriálech. Herectví vystudoval na Pražské konzervatoři a poté prošel
hostováním v kladenském a mladoboleslavském divadle. Jeho velkou rolí byl spartakiádní vraha Jiří Straka v Šíchově filmu
Šílenější než já. Jeho zálibou a snem je ale přese všechno akční film a kaskadérské kousky, proto si už vyzkoušel skok z
jedoucího vlaku, plavání v osmistupňové Vltavě a bungee jumping. Pokud je řeč o povolání, Karel Zima nevyzkoušel pouze to
herecké. Ve Francii, kde nějaký čas žil, se živil jako řidič, prodavač nebo obsluha kavárny. Proto se nelekněte, když vám před
dům přiveze balík pan Slanina ze seriálu Slunečná. Představitel této role, herec Karel Zima, se totiž v době pandemie stal
doručovatelem a vozí zásilky od osmi do pěti. 

Stanislav Majer (43), herec „ševcem“ 

Vyučil se truhlářem, přesto ho to táhlo na prkna, co znamenají svět. Účinkuje v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a od září
2012 také v Divadle Na zábradlí. Díky seriálu Ulice se představil širší populaci. První větší filmovou příležitost mu dal režisér Jan
Hřebejk ve filmovém zpracování divadelní hry Odpad město smrt. Mnoho kritiků Majerovi předpovídalo slibnou hereckou
kariéru, tu však zhatil koronavirus. Herec se tedy postavil za ševcovský pultík. Jak sám Majer napsal na sociální síť, stal se z
něho tovaryš. Pustil se totiž do obuvnického řemesla a pod jeho rukama vznikají vskutku nádherné boty. Za tuto práci se
rozhodně nestydí a je rád, že zkouší různé možnosti, jak si vydělat nějakou korunu. Hana Holišová (41), 

herečka „květinářkou“ 

Herečku znáte z pořadu Tvoje tvář má známý hlas a ze seriálů Četníci z Luhačovic a Ulice. Brněnská rodačka byla od 13 let
maminkou tlačena jiným směrem než k herectví či hudbě. Také proto šla studovat na Střední pedagogickou školu v
Boskovicích. Po vystudování se však vrhla na studium činoherního herectví na brněnské JAMU. Tam se věnovala též zpěvu a
tanci. Z Brna přesídlila do Prahy, kde přijala nabídku na roli Aleny v muzikálu Noc na Karlštejně, za kterou byla nominována na
Cenu Thálie 2004. Sama několikrát přiznala, že kdyby se v budoucnu nevěnovala herectví, otevřela by si květinářství. Tento
sen se jí nakonec takřka vyplnil a ona během pandemie začala v jednom pivním baru v Brně vázat kytice do kornoutů, které
prodávala hostům. 

Jiří Mádl (35), herec „spisovatelem“ 

Teenagerský idol dnes patří mezi populární herce. Studenta Biskupského gymnázia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích
proslavil též film Marie Poledňákové Jak se krotí krokodýli a snímek Rafťáci. Vedle hraní Jirka píše scénáře a divadelní hry (s
jednou vyhrál divadelní soutěž) a skládá písničky. Ještě před vypuknutím pandemie začal psát knihu s názvem Planeta
Krypton. Jde o překvapující, katarzní román s lehce autobiografickými motivy a důmyslnou strukturou. Příběh, který se
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odehrává v několika časových rovinách v různých místech Evropy, dopsal na konci loňského roku. Hlavní hrdinové sice
chybují, jsou ale autentičtí a nepřestávají hledat cestu k sobě samým. Jde milostnou story dnešních třicátníků, kteří mohou žít
kdekoli na světě, ale jen s obtížemi sami se sebou, vyjde letos v květnu v nakladatelství BizBooks. 

Foto autor:   FOTO: Profimedia, Herminapress

CENTRUM PRO TALENTOVANOU MLÁDEŽ NABÍZÍ DALŠÍ PŘÍLEŽITOST MOTIVOVANÝM STUDENTŮM
TISK , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: Reflex , Strana: 38 , Autor: REDAKCE , Vytištěno: 50 609 , Prodáno: 35 647 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
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STUDOVAT V ANGLIČTINĚ PŘEDMĚTY, KTERÉ ŽÁKA BAVÍ A V NICHŽ VYNIKÁ. ZDOKONALIT SE V ODBORNÉ ANGLIČTINĚ,
JEŽ SE NA ČESKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH UČÍ JEN VELMI VÝJIMEČNĚ. OTRKAT SE V ONLINE PROSTŘEDÍ. ZÍSKAT
JISTOTU V KOMUNIKACI S RODILÝMI MLUVČÍMI. POZNAT SVOJE LIMITY A POSUNOUT JE DÁL. A PAK SE VE FINÁLE
ZKUSIT DOSTAT NA OXFORD NEBO NA PRINCETON… TAKOVÉ MOŽNOSTI NABÍZÍ TALENTOVANÝM A MOTIVOVANÝM
STUDENTŮM ČESKÝCH ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL CTM ONLINE. 

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) přináší českým dětem a dospívajícím jedinečný systém online vzdělávání; jejich kursy
ročně připraví přes sedm set žáků a studentů ve věku od jedenácti let po maturitní ročníky. Nejnáročnější stupeň kursů –
Advanced Placement (AP) – a mezinárodní AP zkoušky jsou srovnatelné se zkouškami mezinárodní maturity International
Baccalaureate (IB), jen jsou flexibilnější a finančně dostupnější. A stejně jako složení IB je i zvládnutí AP zkoušek podstatně
lepším základem pro úspěch v náročném přijímacím řízení na nejprestižnější světové univerzity než zcela odlišně koncipovaná,
na jiná kritéria orientovaná česká maturita. 

ÚSPĚCH DOMA I VE SVĚTĚ 

Nejde přitom o to, aby nadané děti opustily republiku a zkusily štěstí v zahraničí; kursy prospějí i těm, které se rozhodnou zůstat
v Česku nebo se věnovat jiné kariéře než akademické. „Naplní totiž svůj potenciál a objeví se jim svět nových možností,“ říká
na základě mnohaleté zkušenosti s touto „virtuální školou“ Jeanne Bočková, ředitelka Centra pro talentovanou mládež.
„Motivované děti nemůžou zůstávat jen ve své bublině, ve třídě nebo škole; potřebují trenéry a kouče podobně jako špičkoví
sportovci. Momentálně máme pod křídly 760 studentů ze 115 škol a naše dveře jsou otevřené každému dalšímu – uzávěrka
registrace do zimního semestru je právě teď a v květnu otevřeme registrace na další školní rok,“ dodává s tím, že úspěšnost
dokončení kursu CTM se dlouhodobě drží nad devadesáti procenty a prošly jím téměř čtyři tisíce mladých lidí. Na stránkách
www.ctm-academy.cz zjistí uchazeči všechny potřebné informace. Úspěchy jsou zjevné nejen při pohledu na „mapu absolventů“
rozsetých po prestižních vzdělávacích institucích celého světa, ale i díky zpětné vazbě: 75 % studentů hodnotí kursy CTM
Online jako výjimečné nebo excelentní a spokojeno s kursem svého dítěte bylo hned 95 % rodičů. 

VÁŠEŇ, MOTIVACE A DOBRÁ ANGLIČTINA 

Časová náročnost kursů CTM Online začíná u mladších žáků na dvou hodinách týdně, u AP kursů jde minimálně o deset hodin
týdně. „Pro mladší studenty je určen náš Junior Online program, aby se v online prostředí otrkali a vytvořili si základ odborné
angličtiny. Starším studentům nabízíme pestrou škálu kursů, kterou si můžete představit jako nabídku třeba stovky volitelných
předmětů,“ ilustruje podstatu kursů ředitelka Jeanne Bočková. „Středoškolákům je určen především AP program, což je
studium na úrovni prvního až druhého ročníku zahraničních vysokých škol. Studují v angličtině, online a věnuje se jim tým
padesáti instruktorů.“ 
Nejdůležitějším předpokladem úspěchu je nikoli pouhá dobrá znalost angličtiny a zapálení pro předmět studia, ale také
motivace mladého člověka ke vzdělání a k dotahování věcí do konce – i talentované děti s vysokým IQ, jež se dosud ve škole
nemusely na výuku příliš připravovat, u CTM online programu pocítí nutnost připravovat se ve svém volném čase. „Každý kurs
obnáší i kvizy, testy, opakování, pololetní a závěrečné testy,“ říká Jeanne Bočková. „Jde o kompletní program, jako by ho
studenti absolvovali na zahraniční střední škole. Studenti, kteří si vyberou tu nejnáročnější úroveň kursů, AP, končí zkouškami
v našem kursu a zároveň se připravují na mezinárodní zkoušky, jež skládají v květnu společně se statisíci studenty z celého
světa. Získávají tak buď jednotlivé mezinárodní AP zkoušky, nebo dokonce mezinárodní diplom s názvem AP Capstone
Diploma. Tyto zkoušky jim pak výrazně pomáhají u přijímacích zkoušek na univerzity všude po světě. Učí se totiž kromě
odborných znalostí a dovedností také takzvané měkké dovednosti – chápání věcí v souvislostech, kritické myšlení, práci s
časem a komunikaci.“ 

KURSOVNÉ PODPOŘENÉ STIPENDII 

Kursy stojí od 7500 korun za půlroční kurs do 16 500 korun za mezinárodně uznávané AP kursy, přičemž studenti z rodin s
nízkými příjmy mohou žádat o sociální stipendium. Komplexní příprava a mezinárodní diplom AP Capstone Diploma pro
absolventy nejnáročnějších AP zkoušek tak přijdou nejvýše na 120 000 korun. CTM samo pravidelně žádá v rámci dotačního
programu ministerstva školství o stipendia, čímž se snižuje kursovné, a existují další stipendia ulehčující finanční zátěž pro
rodiny. Na zahraniční univerzity se pak dostane kolem osmdesáti procent z těch absolventů kursu, kteří si na ně podají
přihlášku – zkoušky totiž bývají uznávané v přijímacím řízení (to platí i pro mnohé české prestižní vzdělávací instituce od MFF
UK přes LF MUNI po IES FSV  UK ) a uchazeče posouvají v přijímacím žebříčku vzhůru, vstříc kýženému přijetí. 

Jak se dnes v Česku vydělává na Instagramu URL
Automatický překlad
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Instagram se stal pro influencery nejefektivnější platformou. Photo by Azamat E on Unsplash 
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Zhruba před deseti lety jsme v Česku objevili influencery. Někoho, koho na sociálních sítích sleduje hodně lidí, je něco mezi
celebritou a podnikatelem se svým profilem, kdo ukazuje životní styl, kterému se ostatní chtějí přiblížit. Velká média si tehdy
začala digitálních tvůrců všímat kvůli tomu, že se nahrávání zejména videí ukázalo jako slušně výnosné. O dekádu později se
mezi digitálními tvůrci točí násobně víc peněz. Něco se ale změnilo: místo tehdy převládajícího videoportálu YouTube dnes za
domovinu influencerů platí zejména obrázková síť Instagram, která se od svého vzniku v roce 2010 stala kolonádou i
obchodním domem internetu.

Hlavní roli na Instagramu hrají – podle některých doslova – právě influenceři. Už zdaleka nejde jen o mladé lidi, kteří komentují
své počínání v Minecraftu a nastražují "pranky". Na platformě společností Meta, provozovatelem Facebooku, se setkávají lidé
všech generací a profesí: od herců ve středním věku, přes mladé fashion bloggerky po šedesátníky odsouzené svého času za
nájemnou vraždu. Sdílejí nejrůznější fotografie a videa, něco ale všechny spojuje: dokážou využít svůj profil jako prostor pro
reklamu – a brát si za to od firem výrobky nebo peníze. Právě placené spolupráce jsou nejčastější způsobem obživy digitálních
tvůrců v zemi, která různá předplatné – druhý způsob zpeněžení tvorby – teprve objevuje.

Univerzální platforma, rovnou pro mobily

„Instagram je prostor, kde lze jednoduše získat pozornost a nereálným způsobem prezentovat, jak žiju, jaký jsem. Jednotlivci a
firmy potom mohou účty monetizovat jako mediální prostor,“ nabízí krátkou definici Instagramu Jonáš Čumrik, který sám sebe
nazývá "influencerem v důchodu" a nyní působí v komunikační agentuře Katz83. „U influencerů je navíc zásadní, že si k nim
sledující časem vytváří pouto, připadá jim, že se vlastně dobře znají. Kvůli tomu se spíš nechají zlákat, když influencer řekne
‚tohle je nejlepší, to musíte vyzkoušet‘.“

Jonáš Čumrik jako soudruh Jonáš na TikToku s nadsázkou přibližoval realitu minulého režimu, v kampani pro Díky, že můžem.
Nyní jako "influencer v důchodu" pracuje pro agenturu Katz83. Foto: Aleš Král 

Peníze si za různé spolupráce bere víc než polovina těch, koho bychom mohli označit za influencery, ukazuje čerstvý výzkum
Fakulty společenských věd Univerzity Karlovy. Přední česká vysoká škola ho připravila s výzkumnou agenturou Ipsos a svou
praxi v něm popisuje 166 respondentů, kteří mají aspoň tisícovku sledujících – a jakoukoliv zkušenost s reklamou. Pro 12 % z
nich představuje inzerce na vlastním profilu hlavní zdroj příjmů, pro 45 % vedlejší, zbytek respondentů nedostává peníze, ale
různé dárky. Většinu z nich sleduje nejvíc lidí právě na Instagramu. „Instagram se stal univerzální platformou pro spolupráci s
influencery. Silný profil tam mívají většinou i ti, kteří vyrostli na jiné síti,“ říká Jakub Mařík, marketér na volné noze, který se léta
zaměřuje na spolupráce s influencery a před časem pro takové spolupráce budoval interní kapacity v digitální agentuře
Bubble.

Jakub Mařík 

Reklamní nadvládu páté nejlidnatější sociální sítě na světě potvrzuje i Nicole Ehrenbergerová, jedna z nejznámějších
tuzemských bloggerek zaměřených na módu, která spolu se svou sestrou Lucií založila v roce 2009 blog A Cup of Style. V roce
2014 přidaly kanál na YouTube, později také podcasty, co do spoluprací s různými značkami ale zdaleka vede právě Instagram
s víc než 200.000 sledujících. „Vyvíjelo se to postupně. Byly doby, kdy pro nás byl nejdůležitější YouTube, ale zhruba poslední
dva roky je z pohledu spoluprací rozhodně nejatraktivnější Instagram. Z 90 % už zadavatelé chtějí pouze ten,“ popisuje
Ehrenbergerová. Vývoj hodnotí jako pochopitelný. „Značky samotné si na Instagramu budují svoje profily, na které můžeme
odkázat. To u podcastů a YouTube tak jednoduše nejde. Pro marketéry je Instagram dobře čitelný - rovnou vidí reakce lidí,
sami jsou navíc aktivní uživatelé,“ vyjmenovává bloggerka, která sama vystudovala marketing.

Nicole Ehrenbergerová (vlevo) se sestrou Lucií během předávání Czech Social Awards 2019 

Instagram není ani v Česku nejvyužívanější sociální sítí. Tou je stále Facebook evidující 5,2 milionu aktivních uživatelů.
Instagram jich má na 3,7 milionu, řekla Médiáři Kateřina Marešová z agentury AMI Digital, která každoročně zveřejňuje výzkum
o Češích a sociálních sítích nazvaný AMI Digital Index. Uživatelé Instagramu ale platí za výrazně aktivnější oproti těm z
Facebooku, kde množství příspěvků dlouhodobě klesá.

Důvody, proč jsou lidi na Instagramu aktivnější, hledejme ve stále těsnějším soužití s telefony. Zatímco Facebook či YouTube
vznikly ještě pro počítače, Instagram byl designován rovnou pro mobilní zařízení, která se mnohem víc hodí pro sdílení
každodenních drobností. Nahrát instagramové „storie“, příspěvek mizející po 24 hodinách, vyžaduje výrazně menší námahu i
ostych než psát facebookový status nebo dokonce stříhat youtubové video. Stejně rychlá bývá konzumace, kdy člověku stačí
pár minut třeba během čekání na autobus, aby zjistil, co je na síti nového. 

Pro Jakuba Maříka tak Instagram symbolizuje jednoduchost. „Pořídit telefonem fotku a přidat k ní popisek dokáže většina lidí.
Stříhat video bývá mnohem složitější, a tím pádem i nedostupnější,“ shrnuje specialista na influencer marketing. Výsledek
přesto u většiny tvůrců uvidí stejný počet lidí jako pracné video, často i víc. Právě proto i samotní tvůrci preferují spolupráce na
Instagramu, soudí Peter Varga, zakladatel společnosti Lafluence, která nabízí katalog československých influencerů. „Pokud
chce člověk příspěvek zpeněžit, za jednotku času dostane na Instagramu víc. Je k němu tak tlačený i ekonomicky. Nakonec to
je o tom, že za hodinu práce si na Instagramu influenceři vydělají víc,“ vysvětluje Varga, proč je Instagram pro influencery
"nejvýhodnější".
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Peter Varga (Lafluence) 

Pro firmy samotné je Instagram zajímavý kvůli tamnímu dosahu. Na Facebooku, kde často s reklamou začaly, dnes musejí
platit, aby někdo jejich příspěvek vůbec viděl. To reklamu na Instagramu může stále vidět množství uživatelů i bez placení
platformě za dosah, pokud zadavatel inzerci připojí k běžně vyhlížejícímu příspěvku některého z influencerů. Pro firmy tak
představuje Instagram první volbu, jak v roce 2020 potvrdil reprezentativní výzkum pro agenturu WeDigital, dosud patrně
nejrelevantnější tuzemský zdroj o dění v influencer marketingu. Výzkum zároveň ukázal, že firmy nesahají po influencerech
zdaleka tak často, jak by si mohl průměrný – mnohdy reklamou přesycený – uživatel Instagramu myslet. Z celkového počtu
1.266 oslovených značek mělo aspoň jednu zkušenost s influencer marketingem pouze 14 % dotázaných. A pouze 3 % všech
firem tehdy měla s influencery navázané dlouhodobé spolupráce.

Tereza Salte (Elite Bloggers) 

Všichni oslovení se ale shodují, že se do spolupráce s influencery pouští stále víc firem. Jde sice o částečně subjektivní
pohled, ani celkové útraty za influencer marketing v Česku nejsou známé, globálně dostupná čísla ale napovídají, že obor roste
a bude růst – útraty za instagramové influencery se celosvětově mezi roky 2017 a 2020 téměř zdvojnásobily. V Česku k němu
firmy přivedla i pandemie, soudí Tereza Salte, bloggerka a zakladatelka agentury Elite Bloggers. „Mnoho nových klientů začalo
mít o influencer marketing zájem a rozpočty stávajících klientů se výrazně zvýšily,“ tvrdí Salte. Zájmu o Instagram ze strany
firem podle marketérů pomáhá, že na síť poslední dobou přichází i starší tvůrci. „Nevidíme tam pouze lidi, co vyrostli na
internetu, ale i herce nebo sportovce, tudíž rostou i možnosti, jak vymyslet kampaň,“ potvrzuje Andrea Hurychová, zakladatelka
a šéfka agentury WeDigital.

Andrea Hurychová (WeDigital) 

S fanoušky odjinud, i z klasických médií

Zmíněný výzkum FSV  UK  říká, že se tvůrci věnují hlavně třem velkým kategoriím: životnímu stylu, módě a jídlu. Podrobnější
rozřazení nabízí Mařík, který dnes na Instagramu vidí devět velkých kategorií, kdy někteří tvůrci patří do víc z nich. Jde o

bloggery a bloggerky, kteří si našli publikum už před Instagramem, 
youtubery, z nichž se první generace místo natáčení videí věnuje třeba moderování, komunitu fanoušků si ale stále udržuje
právě na Instagramu, 
původní instagramery zaměřené na fotografování, typicky na cestách, fotografie krajinek už dnes ale příliš pozornosti
nezískávají, 
celebrity – herce, účastníky reality show, moderátory známé z televize, rádia či bulváru, 
muzikanty, zejména rappery, jako jsou třeba ti z labelu Milion+, 
sportovce, 
atraktivní lidi fotografující zejména své tělo, 
tiktokery, kteří po získání pozornosti na nové platformě s dravým algoritmem převádějí své diváky na Instagram, kde má víc
firem zájem o spolupráce, 
gamery streamující na Twitchi či na YouTube, kteří ale na Instagramu mají účet z podobných důvodů jako tvůrci z TikToku. 

Poslední dvě kategorie dobře ukazují, kdo dnes na Instagramu dokáže rychle vyrůst – ten, kdo si přivede fanoušky odjinud.
Podařenými fotografiemi pořízenými na cestách se dnes sledující nabírají o poznání hůř. Trh je v tomto ohledu už nasycený. To
platí i pro různé lifestylové účty, jako je ten Lucie Ferikové. Na Instagram začala přispívat před devíti lety, podstatnou část z
dnešních víc než 30.000 sledujících nabrala před pěti lety, když otěhotněla. „Začala jsem sdílet mateřské věci, navíc jsem měla
barevné vlasy, takže jsem asi byla zajímavá nastávající maminka. Instagram tehdy ještě nebyl podobnými tématy přehlcený
jako dnes,“ přibližuje Feriková. Tehdy jí také začaly oslovovat firmy, dnes tvoří placené spolupráce její hlavní příjem. Počty
sledujících jí ale rostou pomalu, o nižší tisíce ročně. „Lidé dnes nedávají follow jen tak. Sledují hlavně to, co nevidí každý den,“
soudí bloggerka.

Podle marketéra Maříka získávají pozornost ti, kdo dokážou ostatní motivovat ke sdílení svých příspěvků ve stories a
dosáhnout tak virality vlastního obsahu. Může jít třeba o svébytné zpravodajství. Díky němu během pandemie nabral statisíce
sledujících bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri, dnes podezíraný ze sexuálního násilí. Na nový žánr přišli i mladí lidé z
generace Z, kteří spojili praktiky novinářů a influencerů. Může jít třeba o účet Jsem v obraze vysokoškolačky Johany Bázlerové.

Pro marketéry, jak naznačila Hurychová z WeDigital, ale platí za zásadní novinku příchod lidí, kteří vyrostli v klasických médií.
Spolu s nimi dorazilo i odpovídající publikum. „Instagram facebookovatí. Divák stárne,“ říká Čumrik. V praxi to znamená, že část
Instagramu začala fungovat v tandemu s bulvárem. Jeho články často stojí právě na fotografiích zveřejněných samotnými
celebritami. Ty naopak diváci už důvěrně znají právě ze stránek bulváru. Instagram tak dnes slouží hercům a moderátorům
podobně jako čistě digitálním hvězdám: dobře se na něm udržuje kontakt s fanoušky, kterým můžou občas servírovat i inzerci.
Rozdíl tu ale přece jen zůstává. Než starší pochopí gramatiku platformy, mohou jejich pokusy budit drobné pobavení nebo
přímo sekundární publicitu, co ani nechtějí. To naznačil v podcastu Maxim Pavla Vondráčka šéfredaktor bulvárního webu
Expres.cz Petr Konečný: „Dnes si celebrity chtějí vytvářet mediální obraz samy, ale je to trochu problém, protože to úplně
nedávají. Nemají zkušenosti a nevědí, jaký mediální obraz z toho ve finále vyleze.“
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Patrně nejvlivnější tuzemská celebrita současnosti Leoš Mareš ale má za to, že je přebírání příspěvků výhodné pro obě strany:
pro bulvár i celebrity. "Bulvár bude těžko shánět lepší fotky, než nabídnou samotní lidé, o kterých chtějí psát," říká Mareš v
rozhovoru pro Médiář. Publikované fotografie sice v tu chvíli nejsou exkluzivní, novináře ale nestojí téměř žádnou práci ani
peníze a bulvár navíc stále čtou i lidé, kteří dění na Instagram nesledují. "Média pořád mají unikátní diváky, pro které to
exkluzivní obsah nakonec je," uvažuje Mareš, který má vůbec nejsledovanější instagramový účet ze všech Čechů, kteří
publikují v mateřském jazyce. Sleduje ho na 1,1 milionu lidí. Víc sledujících mají z Čechu už jen ti, kteří se svým globálním
publikem komunikují v angličtině, jako je bývalý fotbalový brankář Petr Čech. Z pozice celebrity pak vidí Mareš výhodu v tom, že
výběr a publikování fotek a videí má sám pod kontrolou. "Fotku nahráváte s vědomím, že může opustit skupinu vašich
sledujících a dostat se do veřejného prostoru," říká moderátor.

Leoš Mareš v kampani internetového obchodu Zalando 

Leoš Mareš: „Lidi vytváří Instagram jako vytesaný památník, já nabízím spíš švédský stůl“

Instagramový úspěch Leoše Mareše, který vyrostl zejména v tradičních médií, ukazuje, jak důležitá zůstává i na internetu
známost z rádia a televize. Hlavně televize má pořád velký vliv na tvorbu publika na sítích. Na Instagramu se tak daří relativně
snadno získávat sledující i těm, kdo projdou některou z reality show typu Like House nebo Love Island. V Love Islandu loni
vystupoval i model Petr Havránek, který měl před soutěží kolem 30.000 sledujících. Zveřejňoval hlavně fotografie z cest, síť mu
sloužila i jako portfolio. „Klienti věděli, v jaké jsem právě kondici, jaké mám vlasy,“ popisuje Havránek. Dnes má na 150.000
sledujících, byť kvůli tomu podle svých slov do soutěže nešel. „Naopak jsem měl strach, že pořad může být vnímaný negativně,“
říká. Placené příspěvky podle svých slov dělal už před tím, teď mu ale za ně firmy nabízí větší honoráře.

Petr Havránek, známý hlavně z reality show Love Island 

Na příkladu Havránka a další soutěžících z reality show přesto můžeme vidět, že se pozice televize přece jen mění: lidé
proslavení v reality show už nemusejí čekat, až si je televize pozve znovu do některého ze svých pořadů. Mají vlastní publikum,
které buď budou svou tvorbou bavit, anebo je sledující postupně opustí. Televize (či rádio) tak už v některých ohledech
nepředstavuje vrchol, ale prostředek. Koneckonců i samotný Mareš říká, že příjmy z reklamy na Instagramu jsou pro něj
"stěžejní", jakkoliv tomu napomohla pandemie, respektive nemožnost vystupovat naživo.

Kolik se platí za příspěvek? Nejčastěji desítky tisíc

Na kolik si influenceři za reklamu přijdou, přibližuje Nicole Ehrenbergerová, která má podle svých slov konstantní ceny. Firmy jí
při současném počtu sledujících dávají zhruba 50.000 Kč za příspěvek. „Existují lidé s podobným počtem sledujících, kteří si
dokážou říct o dvojnásobek, pak je ale otázka, jestli to odpovídá reálné hodnotě. To nedokážu posoudit, záleží i na jejich cílové
skupině nebo míře zapojení lidí,“ říká Ehrenbergerová. Podobná čísla jako ona uvádí i marketér Mařík. Příspěvky na profilech
lidí s 20.000 až 50.000 sledujících nakupuje za 10.000 Kč až 15.000 Kč, na účtech se 100.000 sledujících kupuje za 20.000 až
30.000 Kč, u lidí se 200.000 až 500.000 followery pak za 35.000 až 60.000 Kč. Někdo k tomu dává příspěvek do stories
zdarma, někdo si za storie bere třetinu ceny příspěvku, někdo polovinu.

Pevnou cenu má také Mareš. "Nabízím balíček za cenu, která zůstává už roky nezměněná. Minimální částka, jak se dostat na
můj Instagram, je 400.000 Kč. Balíček obsahuje dvě sady stories a dva příspěvky na feedu. Cenu mám stejnou snad už pět let
a nedá se dělit. Nikdo si nemůže vzít třeba půlku balíčku," popisuje. Moderátor mluví o instagramové reklamě pragmatičtěji než
většina influencerů, kteří typicky popisují, že si vybírají produkty, k nimž mají sami vztah. Mareš naopak ukazuje, že se inzerce
na sítích ve skutečnosti příliš neliší od té v tradičních médiích. "Na svých klasických platformách – při moderování nebo v rádiu
– často funguju svým způsobem jako hlásná trouba pro klienty, kteří potřebují něco oznámit svým potenciálním klientům.
Představují nový produkt či službu. Klient si zaplatí reklamu na Evropě 2, mají nový robotický vysavač, a my o něm mluvíme. Je
to součást programu, podobně jako má časopis inzertní stránky. Stejně tak klienti chtějí využívat i můj milionový účet na
Instagramu," popisuje.

Moderátor současně uznává, že někdy bylo na jeho účtu reklamy až příliš. "Párkrát jsem se sice dostal do situace, kdy bylo
klientů tolik, že se mně Instagram trochu zahltil, třeba před Vánoci, ale snažím se, aby se to nestávalo často a organického
obsahu bylo vždy mnohem více," říká s tím, že nabídek chodí hodně, cenu má ale nastavenou tak, aby je filtrovala. Množství
inzerce představuje velké téma pro všechny oslovené. Na jedné straně jde o pohodlný výdělek, na druhé si ale řadoví uživatelé
z nadmíry reklam často dělají legraci, o čemž influenceři i marketéři dobře vědí. Zadavatelé i kvůli tomu začínají dávat do smluv
konkurenční doložky, které určují maximální počet reklamních příspěvků na účtu v daném týdnu nebo zakazují spolupráci s
konkurencí, popisuje Čumrik. Výzkum FSV  UK  každopádně zjistil, že mediánová hodnota podílu reklamy mezi příspěvky tvoří
16,5 %, přičemž u malé části tvůrců tvoří reklamní příspěvky až třetinu ze všech nahraných fotografií.

Oslovení také mluví o tom, že nechtějí zůstat závislí pouze na jedné platformě. „Nikdo nevíme, jaké kroky Instagram uskuteční,
jak zamíchá s algoritmy. Jako tvůrci toto bohužel nemáme pod kontrolou a pokud bychom byli aktivní jen na Instagramu, hodně
riskujeme. Ze zkušeností navíc vidíme, že pokud tvůrci mají ještě jiné platformy, pomáhá to množství reakcí na Instagramu,“
říká marketérka Salte. Model Havránek proto přišel s vlastním oblečením a chystá se tvořit také na YouTube, bloggerky
Ehrenbergerovy provozují vlastní e-shop, kde prodávají diáře a módu. „Snažíme se, aby to byla primární věc, která nás bude
živit. Jednoduše se může stát, že se stane událost, po které nebudeme chtít sdílet, může nás to přestat bavit…,“ uvažuje. Jí
samotné nedávno dodalo novou inspiraci k tvorbě mateřství, které navíc proměnilo její publikum.

Podobný příběh vypráví Lucie Zelinková, která vybudovala profil s víc než 90.000 sledujících hlavně díky recenzím knih.
Těhotenství jí podle svých slov změnilo publikum, zároveň přibylo nabídek pro spolupráci – firmy se ozývaly hned ten večer, co

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 53 / 262

http://www.newtonmedia.eu/


oznámila, že je v očekávání. Dnes jí přichází zhruba tři nabídky denně, před Vánoci jich ale bývají i desítky. O podobných
počtech mluví i ostatní influenceři. Těhotenství zároveň nebylo první událostí, po které se Zelinkové změnilo obecenstvo. „Před
pár měsíci odešli hlavně muži, když jsem spolu s nástupem Reels [formát krátkých videí okopírovaný z TikToku – pozn. red.]
začala víc natáčet o feministických tématech. To se stalo i potom, co jsem se věnovala tématům LGBT. Noví sledující ale vždy
zase přišli,“ říká Zelinková.

Lucie Zelinková 

Cestu k udržitelnosti vidí podobně jako Ehrenbergerová hlavně v snaze o skutečnou tvorbu, hledání nových formátů. „Doufám,
že tvůrci budou do budoucna opravdu vytvářet obsah, který bude edukativní, přínosný. Nemyslet na to, že člověk ukazuje sám
sebe, ale že vytváří něco, co musí druhé zaujmout,“ soudí Zelinková, která nedávno zaujala i neúmyslně. Před Vánoci v
příspěvku sponzorovaném Komerční bankou vybízela k omezení pojídání kaprů, sklidila za to ale velkou kritiku. Některým se
nelíbil "útok na národní tradice", někteří poukazovali na zavádějící data o udržitelnosti. Ani Instagramu se tak nevyhýbá politika,
což zintenzivnila pandemie a s ní spojená opatření, k nimž se řada influencerů vyjadřovala. 

Oficiální označovat reklamu? Zatím neochotně

Propracovanější obsah obecně ospravedlňuje i reklamu v očích sledujících, soudí oslovení. Naopak nadmíra inzerce
influencerům dlouhodobě škodí. „Ztrácí důvěru v očích sledujícího, což spoustě lidem nedochází. Chtějí to ždímat, když
můžou,“ říká "influencer v důchodu" Čumrik. Ten se zaměřuje i na různé nešvary, které se pojí s influencer marketingem.
Jmenuje například falšování dosahů reklamních příspěvků, což influenceři typicky dokládají snímkem obrazovky, který ale není
těžké upravit. Všímá si také nárůstu „lajkovacích" skupin, kde se v různých online konverzacích sdružují až stovky účtů, které si
vzájemně klikají na sponzorované příspěvky, a tak jim zajišťují dosah.

Patrně největším problémem ale dlouhodobě zůstává neoznačování reklamy. Na to reaguje satirický účet Svět influencerů a
také předloni uvedená samoregulační iniciativa Férový influencer. Z ní vychází etický kodex, který vyzývá zejména k
viditelnému označování inzerce. Podepisují ho firmy, agentury i samotní influenceři. Ti se v drtivé většině shodují, že reklama
musí být označená tak, aby tomu rozuměli všichni, včetně dětí, říká výzkum FSV  UK . Ten zároveň ukazuje, že 79 %
respondentů reklamu označuje jen pomocí hashtagů, které bývají skryté až na konci sdělení. Instagram přitom nabízí oficiální
funkci, jež dovoluje označení „placené partnerství“. To je potom jasně zřejmé v levém horním rohu příspěvku.

„Funkci ale nechce používat na 43 % z oslovených. Domnívají se totiž, že jim to může snížit dosah,“ říká Ivo Veselý, koordinátor
iniciativy Férový influencer. O "influencerském kodexu" má povědomí pouze 17 % z oslovených. Iniciativa proto chystá další
osvětové kampaně. „Široká veřejnost by měla vědět, že všechno na sociálních sítích není, jak vypadá. Že tam bývá i
neoznačená reklama,“ doplňuje Veselý.

Je to žánr a zůstane tady

Celkového počtu influencerů v Česku se není snadné dobrat, i kvůli tomu, že existují různé definice. Veselý mluví zhruba o
5.000 účtů, které by tak šly označit. O něco vyšší čísla uvádí Varga z Lafluence, která prodává hlavně dvě služby: tržiště
kampaní a databázi influencerů. První z nich slouží k snazšímu propojení mezi zadavateli reklamy a influencery, kterých se z
Česka a Slovenska dosud zaregistrovalo přes 2.500, z toho 600 během loňského roku. Databáze nabízí za úplatu přístup k
pravidelně aktualizovanému přehledu českých a slovenských influencerů, kde si uživatel může prohlédnout data a statistiky jak
o samotných influencerech, tak o jejich fanoušcích. „V databázi evidujeme asi 10.000 profilů, které mají dostatek fanoušků, aby
byly zajímavé pro spolupráce. Hranicí je zhruba 5.000 fanoušků influencera,“ říká Varga.

Influenceři mají a budou mít stále větší vliv na vnímání světa, pro mnohé už dnes fungují jako primární zdroj informací. Jejich
působení ale stále mnozí nerozumí, zesměšňují ho. Často právem, když tvůrci neoznačují reklamu, natáčejí videa během řízení
vozu nebo o výrobcích publikují zavádějící informace, jak v Česku asi nejslavněji ukázala kauza "tequila léčí cukrovku".
Nedůvěra ale roste také z faktu, že si část obecenstva stále nezvykla na specifický žánr, který se na Instagramu zrodil. Jde o
spojení skvěle vyhlížejícího života a inzerce, která má vypadat co nejvíc "autenticky". 

Snaha o "přirozenost" skutečně působí často spíš komicky, podobně "nepřirozeně" ale kdysi vyhlížel i svět televizní inzerce.
Marketér Mařík uvádí jako příklad reklamy na různé prací prášky: „Lidi běžně nefotí na Instagram kapsle na praní. Jejich
výrobci ale taky chtějí být na Instagramu, takže výsledek vypadá často přitažený za vlasy. To ale bývají i scénáře reklam v
televizi: paní jde po ulici a zrovna má v kabelce aviváž." Nad televizní variantou se ale většina z nás už vůbec nepozastaví. Na
instagramovou reklamu si tak patrně zvyknou i ti, kterým dosud přišla podivná. Její provedení se navíc zlepšuje. Zadavatelé
mají jasnější požadavky, influenceři díky neustálé zpětné vazbě od sledujících vědí, co se jim nepovedlo.

Influencer marketing tady už zůstane a Instagram nejspíš bude ještě hezkých pár let jeho hlavním prostorem. Snad se proto
tvůrci naučí přiznávat inzerci a uživatelé si podobně jako u televize uvědomí, že ve skutečnosti nejde o realistické zachycení
světa. Vzhledem k negativním dopadům sítí na psychiku zejména mladých lidí tomu možná pomůžou i různé regulace: v řadě
zemí se objevují třeba návrhy, aby influenceři museli přiznávat to, že fotografie svých těl upravují, zkrášlují. I televizi také státy
regulují a vůbec jsme si ve společnosti dlouho ujasňovali, co do ní patří a co raději už ne.

A few reflections on history, memory and democracy URL
Automatický překlad
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Project for the future development of
Ústav pro studium totalitních režimů 
The traditional form of applying for a
position such as director of ÚSTR is to establish a standard program
with talking points, thereby identifying problems and offering
concrete solutions. My application will be constructed differently
and will have a more philosophical nature. I have worked at the
Institute since July 2014, and before that I had been the deputy
chair of its Scientific Advisory Board since May 2013. This project
is based on my experience and participant observation collected in
these past nine years. My
key proposal is that there is a more important and urgent task than
to decide on technical details about how to reorganize the institute:
this urgent and important task is to change our approach to the past.

What “totalitarianism” entails and
why ÚSTR should not mobilize this concept

Václav
Havel, in his essay Stories
and Totalitarianism
(1987)
wrote: “Ideology, claiming to base its authority on history,
becomes history's greatest enemy.” He spoke of course of the
communist ideology. Today,
it is anticommunism which
claims to be based on the authority of history. It has an answer to
everything and can never be faulted: the pre-1989 period was evil,
and communism is to blame for everything, past and present. In this
sense, anticommunism also functions like an ideology. So the real
opposite of “communism” is not “anticommunism”: it is, as
Havel correctly pointed out, history. History is doubts, debate,
dissent. It is the inverted pole of ideology.

“Totalitarianism”
or however one names the period between 1948 and 1989 in
Czechoslovakia (communist dictatorship
would be a better term)
did leave traces. A vibrant testimony to the profound destruction of
critical thinking by the four decades of communist rule is the
continued societal urge to hear “the truth” from an established
authority. I
see the mission of ÚSTR in bringing the
people who long for such a simplified world
to progressively understand that
the opposite of a dogma is not another dogma but a lengthy debate. No
one holds “the historical truth”, nor should they. Democracy
entails a pluralistic society that calls for the confrontation of
many opinions, including on history.

In
this context, the concept
of totalitarianism
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started to lose currency in Germany already in 1993. It was replaced
by an interrogation on “normality”, “agency”, “practices of
domination”, “everyday experience of the dictatorship”, all
concepts that denied the notion of total control from above and
replaced with a questioning of the relationship between rulers and
ruled, on the “borders of dictatorship” (Thomas Lindenberger).
The Soviet historiography had known a similar trend – for instance
Sheila
Fitzpatrick requalified life under Stalinism as “ordinary lives”
already in 2000.

Historians
in other post-communist countries have routinely started to use the
term
“social contract” to
describe the relationship between
the regime and the population.
They do not mean by this that some
sort of concrete round table ever took place. It does not literally
mean that people and the regime sat down together. It
is, instead,
a sociological notion.
It
refers to Václav Havel’s Letter
to Dr Gustáv Husák
(1975) and other essays. In Havel’s analysis, the regime exchanged
the political passivity of the population against
access to
consumer goods and a relatively decent standard of living. It does
not amount to denying that some people, indeed too many people, did
suffer actual, personalised repression; it is only the starting point
for a reflection on modern European society, on its ability to resist
and its
temptation
to consent. 

So
how are we to study totalitarianism? I favour the Havelian concept of
“autotalita” (The
Power of the Powerless,
1978) that emphasises the notion of individual responsibility. One of
my professors, Pierre Hassner (who grew up in communist
Romania),
used to say: “I
am totalitarianism.”
By this he, like Havel, meant that totalitarianism embodied
a
specific historical experience for each and everyone.
Autotalita implies that everyone was a little responsible, if only
because everyone pretended to agree with the regime even when they
didn’t.

How
do we deal with this past, then?
Hassner quotes James Joyce: “History is a nightmare from which I am
trying to wake up.” But for some, he adds, it is the nightmare from
which they are trying not to wake up.
My
project is for ÚSTR to be wide awake and to deconstruct how easy it
was to lead a democratic society to a dictatorship and keep it there
for four decades. My aim is that this can never happen again.
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ÚSTR is a microcosm of communist
society

The path to a historicized approach of
the communist times is paved with obstacles and to essentialize
history is surely not the solution. I will give an example of how
twisted our vision can be if we decide in advance of research what to
think of a society or of an institution, for instance if we
essentialize Czech communist society as “suffering” rather than
being “normal.” We could, for the sake of demonstration, claim
that ÚSTR is a microcosm of the communist society it so vehemently
purports to vilify. Among its personnel are nice people and vile
people; there are competent people and incompetent people; there are
people who were hired for the “right” political background and
people who got there on their own merits.

There are the jealous types, the envious
types, the denouncing types, the hard-working types, the honest
types, the deceitful types, the showing-off types, and the painfully
inadequate. There are people who are cowards, and people who are
courageous. There are those who have an acute professional
conscience, and those who couldn’t care less about doing good work.
There are those who bully, those who are bullied, and those who
pretend they don’t see anything. But there are only very few people
ready to argue and defend an alternative view. One commodity that is
generally in very short supply in this institute as in society is
tolerance. 

There is a considerable level of sexism,
too. There are those who see women primarily as pretty objects, who
should look nice and smile; and there are those, unfortunately less
numerous, who think women are worth hiring as researchers and
colleagues and being paid their fair worth. These few female
researchers serve as virtue signaling, they are not the sign of a
real will to change the situation. Such an exclusive male vision
distorts research.

Like in the communist party, there is a
long cohort of people who have been fired, forced to resign, or who
left in disgust. Also like in the communist party, there is a long
list of people who will do just that in the coming years.

Like the communist regime, ÚSTR is
obsessed by numbers and statistics: so many articles, so many books,
so many pages scanned, so many points collected at RIV, so many hours
spent at work; and like in the communist regime, form is threatening
to take precedence over substance. Quality of research produced is a
stated objective, but quantity is better. The number of millions of
archival pages scanned is perhaps the most absurd objective of all.
It has apparently still occurred to no one to ask who is going to
read these millions of pages, how equipped this public will be to
interpret this material, and what social or historical purpose will
this serve. The respective answers are: no one; not equipped at all;
nothing. Do not misunderstand me: I greatly support keeping the
archives open. But putting all the archives online might just not be
the best investment. Educating the public would be a better one. 
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The institute has become a small ministry
of its own, a bureaucratic factory whose employees have no idea what
they stand for and where there is an unprecedented ratio of employees
to researchers. I have seen employees who don’t have the first idea
about what research is, what it is good for, how it works, why it is
important for society and for human sciences, what they can do to
help, and why they should even help. I have literally argued with
personnel who can’t get the point of even applying for research
grants, since we get our paychecks anyway. I have seen employees who
do not care about deadlines and think it is ok to stay at home on the
day the project must be handed in. I have fought with employees who
couldn’t be bothered to do any little extra effort, even when I
pointed out how we could save money to the institute and to the
taxpayer by just changing our methods. Of course, I have also
encountered extremely kind and open-minded employees, who were
curious to know the purpose and the concrete translation of their
work, and were absolutely willing to try new things. There should be
more of them.

This is why my first priority
inside ÚSTR would be to educate all these employees as to the
purpose of the institute, to enchant their vision. Their work does
have a purpose. This purpose is not just to get a job that they could
get at any ministry, but to serve the public by contributing to
building its democratic identity, based on a healthy attitude to its
past. Their job is to help the researchers and educators do theirs
for the benefit of the public. Their job is to help promoting debate
and tolerance of opposing views.

The absence of a debate culture, or
the naive belief in “historical truth”

Like society in general, ÚSTR suffers
from an absence of a debate culture – that I, as a Western
foreigner, cannot help but interpret as a remnant of what I call the
“communist mentality.” The absence of debating culture manifests
itself in the absolute conviction of too many researchers that he or
she is telling “the truth” and therefore only two types of
answers are possible: “agreement” or “treason.” In this toxic
tribalism, the verb “to disagree” does not seem to exist anymore.
If one disagrees with a pundit, then this pundit is “not telling
the truth” or is outright “lying.” Apparently, it is extremely
difficult to say “I have a different point of view. I think you
interpret the facts in a biased way. I think your bias lies in the
fact that …” It is simply the notion of “different
interpretation” that appears to be missing. As a result, society in
general, including many ÚSTR historians, tend to have a warped
notion of “historical truth.” 

To imagine that there is a univocal
“historical truth” is a naive representation of history – one
that was historically imposed upon society by the communist regime.
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More precisely, it used to be shared by every Western country. But
after World War II, civic society developed in the West for the first
time in history thanks to unparalleled conditions of economic growth
and scientific progress. Critical thinking became an essential part
of the curriculum of schoolchildren. It took two generations to
educate citizens to have a more critical attitude towards their own
history – even then, it is a progress which remains a volatile
enough teaching, bound to be forgotten at every new crisis. In the
meantime, Czech society, as all communist societies, continued to be
assaulted by the communist regime and critical thinking remained the
apanage of a very tiny minority: the dissidents.

As a result, the public in general and
some ÚSTR historians, too, are not sufficiently aware of the
necessity of historical contextualization, and thereby of historical
methodology. I organized a methodological seminar for the ÚSTR
researchers for one and a half years. It consisted in excellent
presentations from the researchers I had invited (either from ÚSTR
or from the outside.) It was followed by a “debate” that
consisted in long monologues by a minority of ÚSTR researchers who
are convinced to be the exclusive heralders of the “historical
truth” and who seemed convinced that the degree of truth is best
expressed by how loud one speaks. Only after that, and it was often
too late since everyone was by then exhausted and/or exasperated,
could a timid discussion begin. After months of this bullying
technique, a researcher kindly told me in the ear (he was trying to
be nice), “You know, we don’t need historical methodology.”
There is no methodological seminar now, and there are in fact no more
institute-wide research seminars at all, since the atmosphere was so
poisonous that no constructive debate could ever take place. This is
unprecedented for such a wide institute as ÚSTR
and it is a terrible failure.

We do need historical methodology.
This would therefore be my second priority: to educate the historians
and the public about the necessity of contextualization and
historical methodology. Archival documents do not in and of
themselves tell “the truth.” 

The question of the interpretation of
the archives

What
ÚSTR/ABS must
do is to interpret these archives and to make them available to the
wider public in a way that makes the past understandable to everyone,
especially to the younger generations, who were not personally
confronted with the question of collaboration with the secret police.
A good institution must
spend its resources on reading, analyzing,
presenting, and explaining those files to the people. 

In

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 59 / 262

http://www.newtonmedia.eu/


post-communist Europe, every institute of this kind started after
1989 with the same intent of documenting the extent of the
persecution and suffering, which is a perfectly legitimate aim. East
Germans needed to prove that they were not just cowards, they had not
just enjoyed themselves; they had suffered, there was a dictatorship,
they went to jail, they were persecuted, and it was morally extremely
important for them to make that point, as it was for Poles, Czechs,
Slovaks, Romanians, and everyone else. What happened in all
countries, however, was that little by little, the sources started to
contradict the political and ideological intent
that had presided to the very opening of these archives.
It turned out within a few years that there had been a dictatorship
and people acted under constraints for sure, but the dictatorship did
not deprive them of all choices. Therefore, at some point, the human
factor comes back. Some measure of freedom, internal freedom, did
exist, people had a measure of choice – not everybody had to become
a collaborator, for instance. This is where the historian’s
role
is crucial: he or she has to contextualize the “choices”, not
condemn and bring judgments. 

It
is impossible to study repression without studying everyday life. We
cannot analyze how people dealt with repression without seeing how
they dealt with it on an everyday basis. That’s where the notion of
everyday life is seriously misunderstood and abused for political
purposes. To
study everyday life has nothing to do with denying that there was
repression. On the contrary, to study everyday life is to precisely
deconstruct how repression worked.
The alleged triviality of everyday life is an ideological argument,
not a historical or methodological one. The secret police files are
the best source to map out the extent of repression, and that
includes
showing how
people internalized the notions of what was allowed or not allowed,
forbidden or not forbidden, and what they could negotiate for
themselves in terms of power relationships with the regime. 

Police
archives are not the only source, and no historian should base their
entire analysis on this one source only; it shows the point of view
of the StB only, it’s a top-down source that primarily shows us
what the StB wanted us to see, which is not necessarily the same as
what actually happened. It shows what StB officers had to report to
their superiors and what they were expected to say. To give just one
example,
in
the sources from 1956 in the StB files, there is not one single
mention of Khrushchev’s Secret Speech at the 20th Congress of the
Communist Party of the Soviet Union, although everyone knew about it,
everyone talked about it. It was a serious source of concern for the
authorities, but one will barely
find a single mention of it in the StB archives. Historians and the
public have to be aware that not everything is in the archives; it is
not just a black and white story. The whole point of source criticism
is to
resist surrendering to such a vision by comparing sources.
It would be very ill-advised to base any study on one source alone,
without contextualization. Oral history, for instance, is an
excellent point of comparison. There are also many other sources: the
press, the foreign press, testimonies, literature. The
bottom line is, we can only get a complete picture of any given
period if we compare different kinds of sources.
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Of
course it is impossible to escape one’s own values and the context
in which one is living, but a historian is expected to display more
subtlety than by openly professing moral judgements. Moreover, to
study anything else than “the horror”, the most repressive
aspects of the totalitarian regimes, does
not amount in any way to deny it.
Christopher Browning, for instance, has argued in the preface of his
famous volume Ordinary
Men:
Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland
that the history of everyday life is no “evasion.” To describe
the experience of ordinary people is not to “shift attention from
the unparalleled horrors of the Nazi regime’s genocidal policies to
the mundane aspects of life that continued relatively undisturbed.”
One
might describe the experience of everyday people all the while
analyzing
the “degree to which the criminal policies of the regime
inescapably permeated everyday existence under the Nazis.” In
other words, explaining is not justifying.

An
unfulfilled sense of victimhood:
how everyday life history can help

The
real agenda of the people who participate in public discourse with
their unreflected anticommunism, and who claim they want to hear “the
historical truth”, is
to
be recognized as victims. A
significant
part
of
the country feels like a victim of communism and is demanding
redress. Why? Not because of the past but because of the present;
namely because the current post-communist regime is not perfect. Not
everyone is rich and happy, not every voice counts, not everyone
profited from the regime change, and too many people are struggling
to even maintain a semblance of dignity in their everyday lives. 

But
how to even account for this past suffering? Political
history is missing the point when describing the communist period.
Political history is focused on events and personalities in power.
But in the 1970s and 1980s, for instance, almost nothing “happened”
and the communist leaders were anything but fascinating
personalities. People were not executed for their political opinions
anymore, or thrown in labor camps. Show trials were not staged
anymore and no popular revolts took place. The slogan changed from
the Stalinist “Who is not with us is against us” to the
normalized “Who is not against us is with us.” People were not
electrified on the Iron Curtain anymore but left for Yugoslavia on
trade-union holidays. Does this lack of drama mean that people
entirely stopped suffering from the communist rule? Is only
spectacular repression worth remembering? Is low-key humiliation to
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be disregarded because it did not make headlines in the free world?

The
answer is no, on the contrary. But only social and cultural history
is equipped to describe the banal mediocrity of normalization. That
is how
everyday life history
is useful:
to account for the day to day, discreet poisoning of people’s lives
by zealots and bullies who used the pretext of communist authority to
exert their personal toxicity on the people around them. It
is not about trivializing repression but, on the contrary,
restituting it, making it more visible, analyzing it.
The
leaders at all levels of the normalization regime went almost
entirely unpunished after 1989, and this is contributing to a
general feeling of historical injustice.
This
is why it is crucial to find the words to express this frÚSTRation.
Again, only socio-cultural history can do that.
The injustices of
the Stalinist era have hardly been redressed and to attain justice in
this case is going to be a very difficult process, albeit perhaps not
impossible (see my research project on
transitional justice at
ÚSTR.) But the small-scale,
everyday humiliations people experienced under the regime of
normalization from 1968 to 1989 are easier to document and this is
another research priority I would set for ÚSTR.

Instead
of, or at least: on top of, glorifying heroes of the resistance, the
historians could bring the attention of the public to the lack of
justice concerning communist criminals. If the individuals who
poisoned the everyday life of the population under normalization
could be singled out, many of whom are still alive, if the wider
public was aware that
something can be done and
could exert some form of pressure, the justice system and the
political elites might be more inclined to revisit the shameful lack
of concern for elementary justice after 1989. 

ÚSTR as an institute of national
memory

ÚSTR fulfills the role of an
institute of national memory, and this is why I would abandon its
current name, which is much too politicized, and change it to the
more neutral Institute of National Memory. 

The function of public memory is to
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mediate the competing restatements of reality expressed by opposing
parties. But so far there has been no symbolic language that would
have the capacity to mediate both the popular loyalty to economic
equality (that leaves a place that is not all negative concerning the
memory of the communist past) and the official loyalty to a patriotic
structure of resistance to communism. There is no unitary conceptual
framework that connects the ideal with the real, the right and the
left, the nostalgics and the anticommunists. As commemorative
activities imposed from the top down primarily serve the regime in
place and aim to maintain social order, every government is tempted
to ignore the part of collective memory that does not obey to its own
narrative. This is what happened in post-1989 Czech Republic, too. 

The result has been a deleterious
socio-historical situation symbolized by the commemorations
concerning the communist past. For the twenty-fifth anniversary of
the Velvet Revolution in 2014, for instance, President Zeman was
pelted with eggs as he was unveiling a plaque. One of the eggs missed
its target and hit German President Joachim Gauck instead. In 2018,
in the context of wide criticism for alleged corruption and possible
involvement with the past secret police, Prime Minister Babiš came
to commemorate the Velvet Revolution alone at midnight before going
abroad for the rest of the day and leaving the street to joyful
demonstrators. In 2019, for the thirtieth anniversary of the
revolution, neither president Zeman nor himself took part in any
public commemoration. Premier Babiš only presided over an indoor
celebration for selected guests from Visegrád countries, and he
avoided the street. Such
farcical and/or disconnected commemorations are a disaster, and ÚSTR
should have played a much stronger role in uniting the country in its
collective, yet diverse, memory of communism.

In order to do so, we are back at the
necessity of restituting all aspects of everyday life under
communism, not only repression. What Veronika Pehe calls the
“anticommunist consensus of the cultural elites” dominates the
political discourse and is largely reflected in the mainstream media,
as well as in official memory politics. But she also shows that the
scene of popular culture is much more colorful, and the wider public
is far from endorsing this black and white vision of the communist
past. An alternative “retro” culture has developed, one that
endorses a nostalgic vision of times past if not of the communist
regime. To ignore this
culture in historical work does not make it disappear, rather it
discredits this historical work as unrepresentative.
Moreover, a vision glorying the Velvet Revolution does not help a
critical construction of the democratic regime. According
to an opinion poll commissioned by Mikuláš Kroupa’s Memory of the
Nation, thirty years after the fall of communism only 36% of the
people above forty years of age had a positive opinion of the Velvet
Revolution. More
than one-third of those above forty thought they “lived better”
under communism (for those with minimal education, the level rose to
half of them.) They mentioned as advantages under communism: job
security, a better welfare state, and more consideration for people
within society. Also, only half of all respondents indicated that
their standard of living increased after 1989. 

The country is thus effectively divided
between those who promote an anticommunist narrative of what the
national assessment of the communist past should be, who occupy a
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large portion of the public sphere, and a more motley and skeptical
wider public. Moral questions have been appropriated only by
vernacular culture. The media, in particular popular TV shows, are
the only public channels to address the issue of collaboration with
the secret police, while historians and politicians are too
constrained to do so. To date, there is no historical study of
collaboration as a social practice under communism. To
write such a history would be yet another of my priorities for ÚSTR.

Here is an example of what this
historical approach could bring. In
2016, Česká televize ran a program on informants in its version of
the radio series Histories of the Twentieth Century. One
episode tells the story of singer Jiří Imlauf, who, together with
his friend Petr Mička from the band Houpací koně, accidentally saw
an anti-regime demonstration in Prague in 1988.
Someone overheard them discussing the incident at the train station
and reported them to the secret police. When they came home to Ustí
nad Labem, the police zeroed in only on Imlauf, who was singled out
for collaboration while Petr Mička was left alone. The filmmaker
reconstructs what Imlauf really did, why he did it, and how both
Imlauf and Mička dealt with the belated revelation of this
collaboration. Why
is this useful? Because the precondition for reconciliation is for
all sides to understand each other, and to speak to one another. And
reconciliation is what society needs now, more than anything.
National victimhood
is not a constructive political and societal program.

History,
justice, and commemoration must be kept separate

ÚSTR
is the only institution that can
restore the boundaries between history, justice, and commemoration.
Nazism, communism and, more generally, all populist regimes like to
blur the distinction between the three; in contrast, democracy
prefers a healthy separation. The role of a historian is to determine
what happened and to explain why it happened in view of the context.
It is not to pass judgement. The role of the justice system is to
find and punish the culprits. It is not to serve as an instrument for
politicians to eliminate their adversaries. The role of a politician
is to honor the victims and commemorate past events. It is not to
tell historians what to write.

But
in the public sphere, the overwhelming feeling of resentment leads to
such confusion that many politicians and some historians feel
emboldened to profess expertise in all three fields of history,
justice and politics. Yet
as a matter of principle, a politician should refrain from
intervening in the writing of history. It is not his or her role and
such an intervention never helps. Victims and survivors are often
opposed to historians. This is normal. Historians have great respect
for them, but this does not mean that opinions cannot differ and that
there should be a unanimous interpretation of the past. It is
certainly not for a politician to determine what that interpretation
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should be.

The
only
esult
of political
intervention is that historians think twice about communicating the
results of their research if they think it might provoke anger in
certain groups (it almost always will.) Is academic freedom
benefiting from, or being endangered by, such a situation? The answer
is obvious. The slow and painful formation of collective memory
cannot be accelerated by political means. History, justice, and
commemoration are three different aims that should be pursued by
three different categories of professionals. This is essential for
democracy to work.

This
is why I would clearly separate, within ÚSTR, the researchers who do
a commemorative work from those who do historical research work, and
I would create two separate departments, one for history, and one for
commemoration.
To remind the memory of the victims is a necessary function, but it
does not amount to research work. To remind the normative foundations
of democracy is essential, but it is not research work. To tell about
one’s memories under communism is useful and instructive, but it is
not proper historical work and it should not take its place. 

Anticommunism
renders reconciliation impossible

As
far as the ordinary people who feel aggrieved by the former regime
are concerned, anticommunism
as an ideology
has continued poisoning their life with resentment; for those who do
not feel aggrieved, it has only irritated them, and they have taught
their children to know otherwise – just like they had done under
communism. Many
history teachers still
do
not take chances anyway and simply refrain from teaching about the
communist period,
although ÚSTR’s educational department is a genuine success story
and is producing truly excellent material.

But
the most damaging aspect of the anticommunist narrative for the
social fabric is that it renders dialogue impossible. In
2018,
a lecturer at the Faculty  of  Social  Sciences  ( FSV ) in Prague who
happens to be all at once Slovak, a priest, and a sociologist, Dr
Karol Lovaš, invited General Alojz Lorenc, the last head of the StB,
to a debate on the 17 November 1989 events. As usual, the watchdogs
of the anticommunist orthodoxy tried to prevent Lorenc from speaking;
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the faculty was in turmoil and its Dean had to publicly justify this
daring invitation; afterwards,
Karol
Lovaš was trashed on social media.

Instead
of letting Alojz Lorenc speak in order to deconstruct and
invalidate his
arguments (can it be that difficult?), analysis was replaced by
indignation. Why is this bad? Because emotions can only ever be
shared by the people already holding the same opinion as the speaker.
Emotions
convince only those who
are already
convinced while further antagonizing those who disagreed from the
outset. Indignation
is not an argument. It entrenches the country into mutually
irreconcilable factions and keeps the nation from being appeased. 

What
is so scary about a dialogue between the past and present communists
and the rest of the nation? Evidently that it might, as it should,
lead to a form of societal reconciliation. The
communists can
apologize;
it
does not hinder
the fact that some elements of life under communism were genuinely
popular—first
and foremost a strong welfare state. Vice
versa, for
society to forgive the communists
does not mean that they should condone the persecution of innocent
people. To
reconcile does not mean to forget. It
means moving forward in a constructive way instead of being mired in
the battles of the past.

Conclusion

The
damage caused to the social fabric by anticommunism could not be
better symbolized than by the (mis)use of the slogan from George
Santayana, “Those
who cannot remember the past are condemned to repeat it.” This
citation opened the 2007 law creating ÚSTR,
but
it is
doing exactly the opposite of what we should be doing.
It should
historicize
the Velvet Revolution and the post-communist period. Historicizing
means replacing these events in their historical context in order to
understand the behavior of the social actors and the obstacles they
encountered. In
Santayana’s volume The
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Life of Reason (1905),
the sentence “Those who cannot remember the past are condemned to
repeat it” is preceded by: “Progress,
far from consisting in change, depends on retentiveness. When change
is absolute there remains no being to improve and no direction is set
for possible improvement: and when experience is not retained, as
among savages, infancy is perpetual.” This
paragraph is entitled “Continuity (is)
necessary
to progress.”

Applied
to the contemporary Czech Republic, what Santayana meant is the exact
opposite of what he was
used
for.
If
we paraphrase him,
what he would have said was:
“Those who cannot remember the communist past are condemned to
repeat it. Those who cannot learn from the mistakes of the
communists, of the dissidents, and of the population, before, during,
and after the Revolution, are doomed to repeat them. Those who cannot
learn from the errors of mass collaboration and mass support for a
communist
dictatorship that later dwindled into dictatorship fatigue expose
themselves to repeating
them. Those who do not learn from the experience of a democracy
falling into dictatorship without a hitch – twice in a row, in 1938
and in 1948 – will fall prey to any new populism with the same
ease.”

Those
who do not accept the continuities with the communist regime, who
will not grow
from this experience,
will remain in infancy. Santayana
advocated memory
–
not selective memory.

In
an
interview for Deník
N,
Michael Kocáb perfectly expressed the schizophrenia that now
reigns regarding the narrative on the communist past.
To the question “Do we have anything to celebrate”, he gave two
answers, one “politically correct” and one “rock 
rollesque.” The political answer is that we gained freedom and
independence so yes, we have something to celebrate. The rock 
rollesque answer is the following: “Comrades! It has all gone to
shit.”

Thirty-three
years after the fall of communism, it is
time
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to stop viewing unanimity as a desirable state. Embracing
the existence of dissenting opinions, of a debate, even of disputes,
is the condition for reconciliation; and reconciliation is the only
way to finally turn the page of this depressing post-communist
period.
As
long as there is no reconciliation, there will be no closure and no
national narrative on communism in which every citizen can feel
included.
To
promote reconciliation will be my highest priority of all for ÚSTR.

Summary and action program:

Here
are ten of the
most common
misconceptions that dominate the public sphere today concerning the
history of the communist and
Nazi past.
My program for ÚSTR is to have ÚSTR historians reflect on these
misconceptions, correct them, and educate the public about them. 

1) To
try and understand what happened in the past is not the same as to
morally condone it.
Explanation and understanding do not result in exculpation. The
communist regime was not legitimate;
but we must remember that the
people’s lives are. Not
to have been a hero under communism does not turn all Czechs into
victims, nor does it disqualify them as citizens of this country
today. It
is
too
easy to dismiss the past on the assumption that “all communists
were evil.”
Not
to learn our lessons from the past means to expose the country to
future dictators. For democracy to grow stronger it must learn from
its past defeats. Knowledge is empowerment – which is why the
communists were so keen on manipulating history. I
want ÚSTR not to dismiss
knowledge like the
communists
did.

2) Suffering
is a characteristic shared by almost all European peoples in the
twentieth century.
All the
people
tortured and killed, and their families, suffered hell at the
individual level. The evil character of each regime that implemented
such practices is already made
clear
in
these sufferings;
there
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is no
need to try and make collective figures bigger than they are.
Competitive martyrdom
between Nazism and communism
is an unwinnable game; its victims are already dead. The
communists
liked to see only their own suffering and to dismiss the suffering of
others. I
want ÚSTR not to
boast
about communist victims at the expense of disregarding
other
victims,
like the
communists
did.

3) The
world is not unilaterally divided between victims and traitors.
Every human life is nuanced and complex. Many, if not most people
were victims at some level while simultaneously collaborating with
the regime at another level. Moral judgement is easy only for those
who were never placed in the impossible situation in which almost
everyone
found themselves in their everyday lives. A minimal empathy for
individual trajectories often helps understanding their behaviour. It
does not amount to condoning the communist system as a whole.
Empathy, by the way, is not a dirty word. Communists used to despise
empathy. I
want ÚSTR to refrain from
judging
and
morally condemning others
like the
communists
did.

4) History
is a human
science,
it is not just about telling a story.
The professional study of history has disciplinary standards. If a
historian
does
not
know how to appraise and corroborate sources, a superficial reading
can give him
or her
the exact opposite result compared to a contextualized reading: a
document never simply “tells the truth”, especially if it is
coming from secret police archives. Moreover,
if
a
historian doesn’t know
how to appraise an interview, he
or she
might believe witnesses who are completely mistaken or outright
lying, and are in any case telling only their story. If historians
don’t keep up to date with methodology, they
can miss the chance to explain things in a new light. If historians
don’t know what historians are researching
in other countries, they
risk thinking that
their
own situation is unique whereas it is not, and their
fail to learn from lessons and progress
made in other countries.
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Communists
were incredibly provincial. I
want ÚSTR not to be
provincial
and condescending
to other experiences
like the
communists
were.

5) History
is complex and messy.
We like to tell our children simple tales with a simple moral but
children have to grow up one day. Life is complicated and none of us
are exempt from dubious moral choices. What is true for us is true
for the nation. It is not enough to read half a sentence,
complacently simplified by the media, to “know” what a historian
is telling and to condemn it. If historians
and the public
don’t make the effort to read, they
will not be able to understand things in their complexity. Communists
were masters at presenting situations in artificially simple, black
and white terms. I
want ÚSTR not to be
simple-minded like the
communists
were and on the contrary to embrace complexity.

6) History
is not politics.
Only by constantly thinking about the issues at stake and the methods
they
use can historians
keep at bay the temptation to use the past for present purposes.
“Historians” who know the answer before they even ask the
question are not historians but politicians. History is often
contradictory, just like life
is,
and
it
does not provide a unilateral message immediately available to
justify this or that political choice. Communists knew in advance the
answer to everything. I
want ÚSTR not to
politicize everything like the
communists
did, and I want it to ask unpleasant questions rather than provide
comfortable truths.

7) There
is no such thing as a definitive and forever indisputable historical
truth.
We
are always learning more about the past. What we
think is the truth today is determined by our actual situation and by
what we
believe in. “Truth” is contingent on our social and political
environment. What we think is true tells almost
more about who we are today than about our
actual past. History is not the expression of “historical truth”
but a narrative, constructed by a historian who is reflecting all
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along on how to make it as objective as possible. This is why it is a
human
science.
History consists of a consensus arrived at by
many
historians, who are constantly engaging with one another about our
understanding of the past. And that is why many people posing as
historians are not actually doing genuine historical work. No one
knew better than the communists what the alleged “historical truth”
was without having to do any research. I
want ÚSTR not to
edict
the historical truth
like the
communists
did and to do actual research by asking questions to which we do not
know the answer, not just to document something we already firmly
believe to be true.

8) To
tell over a beer what happened to one
personally is not “history” but one story.
First-hand
experience is irreducible and is a precious source for a historian.
But other people have other stories to tell, that might contradict
these
stories yet
are equally valid. Individuals are not always equipped to tell what
is what – historians are,
or in any case should be.
One
opinion and one
experience
are
not the basis for a historical monograph
if they are not properly contextualized.
I
want ÚSTR not to
dictate to historians what they should write, like the
communists
did.

9)
One does not
have to have been there in person to understand what happened.
None of us was sitting with Hitler in Munich in 1938 and yet we know
very well what happened. None of us was living in the Middle Ages and
still we have medieval historians that teach us a lot. Similarly, we
don’t have to have experienced communism personally to know what it
was about, nor does the profession of one’s
parents invalidate one’s
opinion. A direct witness has the ability and the competence to say
what they saw personally but the witness standing next to them will
often have a very different opinion about what they saw at the very
same time. A historian’s task, again, is to sort these opinions out
and to confront
them to
other sources, while reflecting on the way he or she does it, in
order to produce a narrative – one narrative, not the “historical
truth.” I
want ÚSTR to restitute this complexity of the communist and Nazi
past, as opposed to what the communists did.
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10) Finally,
I would like to put an end to the argument that I do not know what I
am talking about because I am not Czech.
I
have been sitting in the archives for thirty
years, I have spoken to dozens of witnesses, I have read thousands
of books, I can place the Czech situation in its Central European and
European context and compare it with other cases, including Western
countries. If one
thinks
I cannot understand the tenets of communist ideology such as terror,
censorship or state lies because I am French, that shows only their
ignorance of French history. If they
think the Czech situation is unique, they
are mistaken: much is to be learned from the Czech Republic’s
neighbors, and from their historians. My job is to try to understand
the entirety of this historical experience, not to produce a result
that people find easy to digest or that might be politically useful.
The
life of a country is a
complicated
matter.
Only people as dogmatic as the communists were could claim otherwise.
I
want ÚSTR not to
disqualify people for their origin like the
communists
did.
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Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A téma ještě rozvineme s politickým geografem Michaelem Romancovem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý
večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Dobrý večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Peking vyzývá všechny strany ke zdrženlivosti. Chová se jako někdo, kdo má ten odstup. Současně podporuje ruské
požadavky o nerozšiřování NATO na východ. K sankcím se zřejmě také nepřipojí. Jak tedy vnímáte postoj Číny ohledně této
krize? Jaké cíle vzhledem k tomu, co už artikulovala sleduje?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Já si myslím, že Čína chová velice pragmaticky. V podstatě se dá říci, že nikomu jaksi by nic neslíbí. Z čínského postoje pro
Peking nevyplývají žádné závazky a snaží se přesně, jak zaznělo před chvilkou ve vaší reportáži, si to prostě zbytečně
nerozházet ani s Ruskem, ani se Západem. Ta Čína upřímně řečeno, je v téhle té situaci v pozici aktéra, který si skutečně může
aspoň pro tento okamžik dovolit všechno jenom pozorovat, vyčkávat, případně se nakonec připojit na jednu nebo druhou
stranu, kdyby to bylo nezbytně nutné, ale upřímně řečeno, já si nedovedu představit, že by pro Čínu takováhle situace teď
měla nastat.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Rusko a Čína tento měsíc podepsaly dohodu o prohloubení vztahů. Má to načasování dohody souvislost nejen s olympijskými
hrami, ale taky právě s tou zřejmě chystanou ruskou agresí vůči Ukrajině?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
To upřímně řečeno, nejsem schopen ani potvrdit ani vyvrátit. Faktem je, že ruský a čínský prezident se často setkávali v
minulých letech, ale kvůli covidu se ta frekvence jejich osobních setkání samozřejmě jaksi utlumila, respektive ty osobní vztahy
ustaly vůbec. Oni si samozřejmě několikrát telefonovali prostřednictvím ???, čili ten podpis, ke kterému došlo u příležitostí
Putinovy návštěvy, může mít spíš souvislost s tím, že to vlastně bylo po dlouhé době poprvé, co se osobně potkali.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Tchajwanská prezidentka vyzvala v souvislosti s děním na Ukrajině ke zvýšené bdělosti, i když Čínu přímo nejmenovala. Je teď
Tchaj-wan ve zvýšeném ohrožení ze strany Číny?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Já si myslím, že Tchaj-wan je v posledních letech, a směrem do budoucnosti se to bude pravděpodobně jenom zhoršovat, jaksi
velmi nedobré pozici, protože prostě Čína mohutní nejenom ekonomicky, ale i vojenský a současné čínské vedení dává
jednoznačně najevo, že o Tchaj-wan má zájem. Nicméně se nedomnívám, že by Tchaj-wanu hrozilo jaksi bezprostřední
nebezpečí v tento okamžik, protože kdyby se Čína vlastně vůči Tchaj-wanu na něco chystala, tak bychom s největší
pravděpodobností viděli něco podobného, co bylo vidět dlouhou dobu, pokud šlo o koncentraci ruských vojsk na hranicích s
Ukrajinou. A z otevřených zdrojů, které já mám k dispozici, nevyplývá, že by Čína podnikala nějaké takovéhle kroky.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Tolik Michael Romancov a jeho komentář. Děkujeme za to. Hezký večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Já děkuji za pozvání. Hezký večer.

Ukrajinské poučení pro Česko: Konec obranné a zahraniční politiky se slevou URL
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Aby Západ v zostřující se konfrontaci s Ruskem uspěl, je třeba na deklarovaných principech trvat, a hlavně je podpořit
konkrétními činy, nikoli jen symbolickými gesty. A Česká republika by neměla být výjimkou. Nepoměr mezi našimi cíli a zdroji
určenými k jejich dosažení nás dovedl do současné situace. Nastal čas na změnu.

Ruská zahraniční politika v posledních měsících signalizuje proměny mezinárodního prostředí v Evropě, nastartované
obsazením Krymu v roce 2014. Pomyslným završením bylo inscenované jednání Ruské bezpečnostní rady a projev Putina,
které rekapitulovaly v dlouhém seznamu stížnosti Ruska mnoho let dozadu. Výčet byl promísený s většími či menšími
konspiračními teoriemi a protkaný pohrdáním Ukrajinou. 
Formálním uznáním Doněcké a Luhanské lidové republiky přitom současná krize nemusí skončit – širší invaze s cílem změny
režimu v Kyjevě je stále nejen možná, ale i pravděpodobná. 
Faktem je, že konflikt a vojenská síla jako nástroj zahraniční politiky jsou nyní i v Evropě přítomné více než kdykoliv v
posledních třiceti letech. Evropská veřejnost a politici na to nejsou psychicky připraveni. Nebezpečné je to i vzhledem k tomu,
že následující měsíce mohou určit podobu mezinárodního a bezpečnostního prostředí v Evropě na příští dekády. Je tak
nejvyšší čas postavit se čelem k dlouhodobé mezeře zející mezi našimi ambiciózními cíli a principy na jedné straně, a
neochotou vynaložit na jejich dosažení odpovídající úsilí na straně druhé. 
Naše trvání na deklarovaných pozicích bylo doprovázené absencí ochoty vynaložit politický a ekonomický kapitál k jejich
důslednému vynucení. 
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Západ stojí před hrozbou opakování suezské krize, kdy Británie a Francie zjistily, že jejich moc po druhé světové válce už
nestačí k naplnění vysokých požadavků, které si kladly. Dnes se západní státy rozhodly stát za svými principy i zájmy a na
přijatelné kompromisní řešení krize mezi NATO a Ruskem je bohužel pozdě. 
Nezbývá než vynaložit úsilí odpovídající naší rétorice a zásadám, abychom v konfrontaci uspěli. Trefně to i s odstupem času
vystihuje poznámka Winstona Churchill, když se ho po suezské krizi ptali, zda by se rovněž pokusil o svržení Násira a obsazení
Suezského průplavu: „Nikdy bych se neodvážil, a pokud bych se odvážil, pak bych se určitě neodvážil ustoupit.“ 
Nikdy bych se neodvážil 
Konflikt mezi Ruskem a NATO nestojí na nedorozumění, které by se dalo snadno vysvětlit. Obě strany mají dlouhodobě držené
a vzájemně nekompatibilní představy o mezinárodním uspořádání a podobě svých vztahů. Proti etablovanému statu quo
mezinárodního práva a stávajících dohod a smluv stojí ruský revizionismus, snažící se o návrat světa k suverénním velmocem s
navzájem respektovanými zónami vlivu. 
V posledních dekádách došlo k pokusům o vybudování konstruktivních vztahů s Putinovým Ruskem. Nelze říct, zda byly
předem odsouzeny k nezdaru. Faktem je, že Západ nikdy nebyl připraven k otevřenému kompromisu ohledně etablovaných
norem mezinárodního práva, ochrany lidských práv a podpory demokracie v Rusku. Ale i co se týče svobody malých států volit
si vlastní budoucnost. Zároveň však Západ nikdy nebyl připraven tyto principy skutečně důsledně bránit, a to i za cenu
ekonomických nákladů a zvýšení napětí. Vnímání Ruska jako zaostalého upadajícího státu pouze vzpomínajícího na
(ne)slavnou minulost mohlo přispět k podcenění jeho schopnosti prosazovat svoje zájmy silou. 
Schopnosti a ochota naše zájmy a principy bránit byly přitom léta pozadu za rostoucí ruskou asertivitou. Naše trvání na
deklarovaných pozicích bylo doprovázené absencí ochoty vynaložit politický a ekonomický kapitál k jejich důslednému
vynucení. Výsledná polovičatost politiky je dobře vyjádřena příslibem možnosti členství Ukrajiny a Gruzie v NATO, jenž vznikl
jako kompromis, když Aliance odmítla dát těmto zemím Akční plán členství . Pokusy o řešení pod heslem „vlk se nažere a koza
zůstane celá“ nás přivedla do současné pozice. 
Ještě před pár měsíci bych zde jako řešení propasti mezi naší ambicí a prostředky k dosažení kýženého stavu doporučoval
bolestivý kompromis s Ruskem. Částečně bychom omezili své cíle, ale byli bychom připraveni a schopni je adekvátně
materiálně i politicky podpořit. Dnes jsme ale v situaci, kdy po trvání na našich principech a zájmech až k momentu okamžité
hrozby okupace Ukrajiny už takový kompromis není možný. Leda za cenu absolutní ztráty důvěryhodnosti České republiky i
Západu jako celku. Nezbývá tak než dorovnat zdroje na úroveň deklarovaných ambicí. 
Neodvážil bych se zastavit 
Na vojenskou záchranu Ukrajiny před invazí je pozdě. Pokud jsme jí chtěli zabránit, musely by rozsáhlé dodávky zbraní včetně
pokročilé protivzdušné a protiraketové obrany přijít mnohem dříve (a vzhledem ke stavu ukrajinské ekonomiky by je někdo
musel zaplatit). S ekonomickými sankcemi Rusko počítalo, a tedy je pravděpodobně připraveno – s využití svých
akumulovaných devizových rezerv a spolupráce s Čínou – vytrvat. Možnosti Ruské opozice se režimu postavit byly v minulých
letech zdecimovány. Nehledě na to, jak moc bude situace eskalovat, stojíme před výrazně nebezpečnější budoucností. A
vypořádání se s touto hrozbou nebude zadarmo. 
V tom také leží jádro problému s českou reakcí na krizi. Řada našich občanů a institucí dnes naštěstí vyjadřuje solidaritu s
Ukrajinou. Vláda ale nesmí zůstat pouze u symbolických gest. Z proklamované solidarity a odsuzování ruské agrese se ale
Ukrajinci nenají, ani s nimi Putinovu armádu neodradí, a individuální sbírky občanů situaci nezachrání. Naše podpora pozic
NATO a EU, včetně tvrdých ekonomických sankcí, je samozřejmě chvályhodná. Ta by ale měla být výchozím bodem, nikoliv
oslavovaným cílem. 
Chtějme po vládě, aby alokovala prostředky nejen na pomoc Ukrajině, ale i na naši vlastní obranu v kyberprostoru a proti
hybridním hrozbám. 
Byť nelze předjímat rozhodnutí vlády v těchto dnech, její faktické a materiální kroky v zájmu zvýšení naší bezpečnosti a podpory
Ukrajiny stále zůstávají daleko za rétorikou. Podle některých zpráv ministr zahraničí Lipavský šel na vládu neformálně požádat
o dodatečné prostředky na humanitární pomoc Ukrajině (a díky mu za to, pokud ano) a neuspěl. Ve svém projevu premiér Fiala
jedním slovem mluví o tom, že je Evropa na pokraji války a obnovuje se Sovětský svaz, a zároveň vypočítává současnou
pomoc Ukrajině v celkové hodnotě zhruba 50 milionů korun. Ta je sice hmatatelná, ale přesto rozsahem symbolická – zhruba
0,002 % plánovaných výdajů českého státního rozpočtu pro rok 2022. 
I když si připíšeme k dobru podporu Ukrajiny ze strany EU, jedná se o příspěvek neadekvátní rétorice a deklarované ambici.
Můžeme ostatně vzpomenout na poválečný Marshallův plán pro Evropu, který znamenal přesun dvou procent amerického HDP
ve prospěch Evropy po dobu tří let. 
Činy místo gest 
Pokud od podpory Ukrajiny přejdeme k naší bezpečnosti stejně jako i bezpečnosti spojenců v NATO, situace je podobná. Píše-
li ministryně obrany na Twitter, že Putin chce obnovit Sovětský svaz a že na jeho šachovnici jsme i my, měla by obratem vládu
požádat o výrazné navýšení prostředků na obranu, nehledě na sliby o šetření a nehledě na možné „tahání po soudech“ .
Vnitřní dluh armády nikam nezmizel – navzdory velmi pomalému navyšování obranných výdajů. Chceme-li přesvědčit další státy
NATO, aby posílily odstrašení Ruska na východním křídle, musíme jít příkladem nejen gesty a deklarovanou ochotou, ale i
schopnostmi a prostředky. 
Jestliže zástupci vlády myslí svoje slova o našich principech a závazcích vážně, musí využít ochoty obyvatelstva a alokovat
zahraniční a obranné politice odpovídající finanční zdroje. Velkou výzvou pro vládu pak bude rozložení nákladů na zahraniční a
obrannou politiku – kam spadají i možné ekonomické dopady sankcí a protisankcí – ve společnosti. Jinak hrozí, že podpora
naší obrany a zahraniční politiky u občanů, které by tyto náklady zatížily disproporčně, rychle vyprchá. 
Myslíme-li jako občané naši podporu NATO a Ukrajiny vážně, nestačí solidarita jen v té symbolické rovině. Musíme žádat vládu,
aby nezůstala u gest a alokovala adekvátní prostředky na humanitární, rozvojovou i vojenskou pomoc Ukrajině, ale i na naše
vlastní ozbrojené síly a naši vlastní obranu v kyberprostoru a proti takzvaným hybridním hrozbám. Čas, kdy bylo možné mít
obranou a zahraniční politiku se slevou, je pryč. 
Vojtěch Bahenský je výzkumným pracovníkem Peace Research Center Prague na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . 

Symbolické vyjádření solidarity s Ukrajinou je jistě potřebné, ale nemělo by zůstat pouze u něj / Foto: Velvyslanectví Ukrajiny v
Praze / 
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Čína si kvůli Rusku nebude chtít pálit prsty, zachová se jako chytrá horákyně, odhaduje analytička URL
Automatický překlad
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Západ ostře odsoudil kroky režimu prezidenta Vladimira Putina a hrozí tvrdou odpovědí. „Pokud by do situace spojenci zasáhli
vojensky, tak bychom viděli třetí světovou válku. A myslím, že to nikdo úplně nechce,“ říká Ivana Karásková, analytička
Asociace pro mezinárodní otázky a pedagožka na katedře mezinárodních vztahů Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Jakou roli v konfliktu podle ní sehraje další velký hráč na mezinárodní scéně – komunistická Čína?

„Čína bude hrát roli třetího – úplně Rusko neodsoudí, ale současně si nebude chtít kvůli Rusku pálit prsty,“ myslí si Ivana
Karásková. „Viděli jsme to třeba v uniklých pokynech cenzorů, které říkaly čínským médiím, jak mají informovat o ukrajinském
konfliktu – že se mají rozhodně zdržet toho, aby kritizovaly Rusko, a rozhodně se zdržet i toho, aby nějakým způsobem
podporovali Západ.“

Pokud jde o ekonomické sankce vůči Rusku, zachová se Čína pravděpodobně jako po ruské anexi Krymu v roce 2014. Tehdy
některé sankce dodržovala, ale na stranu druhou zase pomáhala Rusku tím, že mu čínské banky masivně půjčovaly, konstatuje
analytička.Ani invaze, ani agrese, ale speciální operace

Zatím nejrazantnější vyjádření ze strany čínského režimu přišlo od tiskové mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí, která
je známá svým „nediplomatickým“ přístupem. „Hovořila o tom, že co asi tak NATO čekalo, když se v pěti vlnách rozšířilo směrem
k Rusku. Rusko bylo podle ní vlastně k takovému postoji dotlačeno,“ popisuje Karásková.

„Jinak ale čínská média důsledně informují vlastně jen o probíhajících bojích, ale neříkají jim invaze ani agrese. Říkají tomu
slovníkem Vladimira Putina ‚speciální operace‘.“

Čína si kvůli Rusku nebude chtít pálit prsty, zachová se jako chytrá horákyně, odhaduje analytička Karásková URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Anna Duchková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 11:23 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Západ ostře odsoudil kroky režimu prezidenta Vladimira Putina a hrozí tvrdou odpovědí. „Pokud by do situace spojenci zasáhli
vojensky, tak bychom viděli třetí světovou válku. A myslím, že to nikdo úplně nechce,“ říká Ivana Karásková, analytička
Asociace pro mezinárodní otázky a pedagožka na Katedře mezinárodních vztahů Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Jakou roli v konfliktu podle ní sehraje další velký hráč na mezinárodní scéně – komunistická Čína?

„Čína bude hrát roli třetího – úplně Rusko neodsoudí, ale současně si nebude chtít kvůli Rusku pálit prsty,“ myslí si Ivana
Karásková.

„Viděli jsme to třeba v uniklých pokynech cenzorů, které říkaly čínským médiím, jak mají informovat o ukrajinském konfliktu – že
se mají rozhodně zdržet toho, aby kritizovala Rusko, a rozhodně se zdržet i toho, aby nějakým způsobem podporovala Západ.“

Pokud jde o ekonomické sankce vůči Rusku, zachová se Čína pravděpodobně jako po ruské anexi Krymu v roce 2014. Tehdy
některé sankce dodržovala, ale na druhou stranu zase pomáhala Rusku tím, že mu čínské banky masivně půjčovaly, připomíná
analytička.

Ani invaze, ani agrese, ale speciální operace

Zatím nejrazantnější vyjádření čínského režimu přišlo od tiskové mluvčí tamního ministerstva zahraničních věcí, která je známá
svým „nediplomatickým“ přístupem.

„Hovořila o tom, že co asi tak NATO čekalo, když se v pěti vlnách rozšířilo směrem k Rusku. Rusko bylo podle ní vlastně k
takovému postoji dotlačeno,“ popisuje Karásková.

„Jinak ale čínská média důsledně informují vlastně jen o probíhajících bojích, ale neříkají jim invaze ani agrese. Říkají tomu
slovníkem Vladimira Putina ‚speciální operace‘.“

Podle Karáskové se i v Radě bezpečnosti OSN zachová Čína tak, aby nikoho nepopudila: „Jako chytrá horákyně, podobně jako
tomu bylo po anexi Krymu. Zdrží se hlasování. A nechají na Rusku, aby rezoluci smetlo pod stůl.“

Poslechněte si rozhovor s Ivanou Karáskovou i další postřehy k dění na Ukrajině. Speciál můžete poslouchat i živě.

Ukrajinci zmobilizovali extrémně pozdě, bude to pro ně těžké, říká politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Vojtěch Gavriněv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 12:34 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Politika, Domácí, Svět, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko ,
GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 48 140 000
Jak Rusko zaútočilo? Jaké můžou být ztráty a kolik čekat obětí? Co rozhodne, jestli se Ukrajina dokáže bránit? V rozhovoru pro
Seznam Zprávy odpovídá politolog Jan Kofroň, odborník na politickou geografii a vojenské konflikty.

Jak správně nazvat to, co se teď děje na Ukrajině? 
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Válka. Je to klasická konvenční válka se zapojením leteckých sil, pozemních sil, ale třeba i raketových systémů dlouhého
dosahu. 
První zprávy mluví o tom, že Rusové zaútočili v Oděse, z Krymu, z Běloruska, z Ruska… Můžeme říct, jakým způsobem Rusko
zahájilo invazi? 
Zahájilo ji zřejmě pomocí raketových a leteckých útoků. Podle toho, co máme potvrzené, ruské jednotky překročily ukrajinskou
hranici jednak z jihu, to znamená z Krymu, tak zároveň ze severu, tedy z Běloruska, směrem na Kyjev. Potom podle toho, co
víme, probíhají boje v jižní oblasti Doněcké separatistické republiky, zjevně je tam snaha útočit na Mariupol. To víme. 
Potom nějaké zprávy hovoří o vylodění v Oděse, k čemuž já jsem v tento okamžik trošku skeptický, protože Oděsa je od Krymu
relativně daleko, nepřijde mi to úplně pravděpodobné. Vyskytly se zprávy, že Rusové bojují o letiště v Kyjevě. Nedokážu to
potvrdit, byl by to od Ruska relativně odvážný krok, protože předpokládám, že takové letiště bude relativně silně bráněno. Ale
narazili jsme i na tyto zprávy. 
Může se válka odehrávat i blízko polských a slovenských hranic, takže se dotkne třeba Lvova? 
Některé z těch útoků podle toho, co víme, šly třeba na Ivano-Frankivsk, což už je relativně blízko slovenské nebo polské
hranici. Ale zatím se zdá, že pozemní síly útočí spíš ve východní polovině území. Je otázkou, jak dlouho tomu tak zůstane. 
Jaké další státy se mohou do války zapojit? Bělorusko už minimálně umožnilo přechod ruského vojska. Je možné, že se zapojí i
běloruská armáda nebo další státy? 
Vyskytly se zprávy o tom, že dochází k mobilizaci rezervních důstojníků běloruské armády, což by naznačovalo tuto možnost.
Ale v tento okamžik je to podle mě ještě nepotvrditelné. 
Jakým způsobem se mohou zapojit další státy, pokud nepošlou přímo vlastní vojáky? Mohou posílat zbraně, munici? Nebo už je
na to v tuto chvíli pozdě? 
Teoreticky mohou, ale je to krajně riskantní. Jde třeba i o to, že v tento okamžik je letecký prostor Ukrajiny uzavřený. Zároveň
Putin ve svém projevu dal poměrně jasně najevo, že jakákoliv vnější intervence se může setkat s velmi extrémní odpovědí ze
strany Ruska. V tento okamžik jde spíš o to, jestli Ukrajinci budou schopni a ochotni se bránit s tím, co teď mají. Nějaké
dodávky dalších zbraní stejně asi nejsou schopní teď reálně zprocesovat a dostat je na frontu, minimálně ne v následujících
několika dnech. 
Jiná věc je, že ty státy samozřejmě mohou poskytovat nějakou humanitární pomoc. Připravme se na to, že z Ukrajiny budou
prchat desetitisíce lidí. 
Jaké jsou síly soupeřů? Naznačoval jste, že Ukrajina vůbec nemusí být schopná se bránit. Můžeme předvídat, jak rychlý bude
konflikt? 
Ukrajina se nějak bránit bude, ale její síly jsou výrazně slabší než ruské. Nominálně má ukrajinská armáda nějakých 250 tisíc
osob. Ruská má nominálně k milionu, v reálu o něco méně. Na hranici s Ukrajinou soustředilo Rusko nějakých 150 až 200 tisíc
vojáků. Ale zase na straně ukrajinské armády ne úplně malá část sil, které počítáme do toho necelého čtvrtmilionu, jsou různé
týlové jednotky, zabezpečení, administrativa a tak dále. Kdybych to měl odhadnout, tak Rusko má nějakých 110, možná 120
praporních bojových skupin, Ukrajina jich může mít v nejlepším případě kolem 80 až 90, obávám se že spíš méně. 
Zároveň je Ukrajina ve většině oblastí technologicky pozadu. Má o něco horší techniku, má jí méně. Zejména co se týče
letectva, vyspělejších protiletadlových systémů a podobně, tam má Rusko nezanedbatelnou převahu. Pro Ukrajinu to bude
velmi těžké. 
Je potřeba říct ještě jednu věc. Ukrajinci zmobilizovali extrémně pozdě, čímž to Rusům pravděpodobně neskutečně usnadnili.
Ten nepoměr sil je větší, než by asi mohl být. 
Zmiňujete poměr 3:1, pokud chce někdo zaútočit. Někteří lidé proto zpochybňovali, že Rusko zaútočí, protože na hranicích
nemělo třikrát větší armádu než Ukrajina. Je to klišé? 
Převaha 3:1 se váže k taktické rovině. Když velitel nějakého praporu, který má třeba 600 mužů, chce dobýt nějaký hřeben nebo
něco podobného, tak se bude snažit dostat do situace, aby měl převahu řekněme 3:1. Na strategické úrovni se nepoužívá pro
pravidlo ‚rule of thumb‘ poměr 3:1, ale standardně se mluví o pravidlu přibližně 1,5:1. 
Pokud má Rusko k využití nějakých 110 nebo 120 praporních taktických skupin a Ukrajina jich má dejme tomu 80 až 90, ale
rozprostřených po celé zemi, tak se Rusko celkem pohodlně dostane na převahu 1,5:1. A potom lokálně z té celkové převahy
dokáže na rozhodujících místech vytvořit převahu 3:1 nebo 4:1, jak je potřeba. A to i díky silnějšímu letectvu, lepšímu
dělostřelectvu. Jsou schopni zablokovat přesun ukrajinských sil tak, aby si jako útočníci udrželi vysokou převahu na
rozhodujících místech. 
Jan KofroňZískal doktorský titul v oboru politická a regionální geografie, v současnosti působí na Institutu politologických studií
Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy v Praze. Ve svém výzkumu se zaměřuje na geopolitiku a oblast vojenství. 
Můžeme z toho všeho usuzovat, jaké budou ztráty, kolik bude obětí mezi civilisty, jakou podobu ta válka bude mít? 
Záleží to na tom, jak moc se Ukrajincům bude chtít bránit a do jaké míry se vůbec budou moci bránit po tomto prvním útoku.
Zelenskyj z naprosto nepochopitelných důvodů nemobilizoval v uplynulých dvou měsících. 
Pokud bude válka rychlá, tak ztráty na straně Rusů mohou být třeba 2000 mrtvých. Civilistů může zemřít třeba 5 tisíc, možná o
trochu méně. Nicméně jakmile by se boje přenesly do měst, Ukrajina by vzdorovala déle, tak Rusové mohou mít
několikanásobně větší ztráty. Civilistů by v takovém případě mohlo zemřít i 50 tisíc, nebo i více. Může to být velice ošklivé.
Ukrajinská armáda bude mít v průměru tak 1,5násobně větší ztráty než Rusko, možná i dvojnásobně. 
Jaké jsou cíle obou soupeřů? Nebylo by pro Ukrajinu v určité chvíli výhodnější rychle kapitulovat? Nebudou vyšší ztráty na
straně Ruska motivovat Putina k určení tvrdších podmínek? 
Obecně platí, že pokud by se Ukrajincům podařilo zadržet první úder, tak mají šanci hrát o malinko příznivější podmínky.
Nicméně by to bylo velmi těžké a museli by v té hře vydržet hodně dlouho. Rusko tam má třeba nějakých 170 tisíc vojáků, ale
když na to přijde, tak nemají problém doplnit dalších 50 tisíc nebo 100 tisíc po částečné mobilizaci, ke které Rusko ani
nemuselo sáhnout. 
Ukrajinci jsou v mnohem horší situaci, pro ně to bude velmi těžké. Zároveň pokud kapitulují příliš rychle, tak by Putin byl
samozřejmě hloupý, kdyby toho nevyužil a svoje požadavky ještě nenafoukl. Je to politické rozhodnutí na straně Ukrajinců, jak
moc budou ochotni obětovat. Ani relativně úspěšný odpor nemusí výrazně zlepšit jejich situaci, ani ji nemusí výrazně zhoršit. 
Maximální cíle Ukrajiny jsou, předpokládám, zachovat stát v současných hranicích, byť bez separatistických oblastí… 
Ano, ale buďme realisté. To je skutečně maximalistický cíl, ten reálný cíl je vůbec udržet vládu v Kyjevě u moci a neztratit
klíčová území, tedy velká města jako Charkov, Kyjev, Melitopol, Cherson a podobně. Jestli se jim to povede, je těžké říct. 
Jaký je cíl Ruska? 
Putin velmi jasně řekl, že cílem Ruska je zničit existující vládu a provést radikální změnu orientace Ukrajiny. 
Takže vytvořit nějaký vazalský stát v podobě Běloruska? Nebo posunout ruské hranice? 
Nemyslím si, že cílem by bylo anektovat to území. Už jenom proto, že Ukrajina je výrazně chudší než Rusko, pro Rusko by to byl
do značné míry nemalý náklad navíc. Vytvoření něčeho, jako je Bělorusko, asi dává z pohledu Moskvy smysl. Ne nutně v celých
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hranicích Ukrajiny, to se ještě ukáže, ale minimálně na východní polovině Ukrajiny toto pravděpodobně bude cíl Moskvy. 
Je v tomto směru speciální Kyjev, jako symbol státu a vlastně i obecně slovanského státu na tomto území? 
Určitě je to psychologicky, symbolicky významné město. Ale také je to velká aglomerace s několika miliony lidí, s řadou
významných podniků. Ekonomicky je to klíčová oblast. Obecně ve východní části Ukrajiny, společně s Kyjevem, je lokalizována
větší část ekonomické produkce. Pokud se Putinovi podaří zachvátit tuto část Ukrajiny, tak Ukrajina tak, jak ji známe, v podstatě
končí. Protože západní část Ukrajiny je výrazně ekonomicky slabší. 
Kdybych se měl vrátit k vojenské stránce konfliktu – je možné, že ukrajinská armáda zůstane odříznutá na východě země, že
kapituluje? Nebo se stáhne do velkých měst? 
V tento okamžik je to možná trochu předčasné. Trošičku se obávám, že kvůli tomu, že Ukrajinci nezmobilizovali včas, tak
Rusové zřejmě budou mít velkou šanci, že se jim podaří odříznout ukrajinské síly, které jsou na jihovýchodě Ukrajiny. Jsou to ty
síly, které čelí separatistické Doněcké a Luhanské lidové republice. Toto je bohužel asi reálné. 
Nejsem si úplně jistý, nakolik budou Ukrajinci schopní bránit Kyjev. Obávám se, že to může být překvapivě rychlé, že třeba i za
tři týdny, za čtyři týdny mohou být hlavní vojenské operace na východní části Ukrajiny ukončeny. Ale to je čistě jenom
spekulace. 
V tento okamžik je velmi obtížné říct, do jaké míry se Ukrajinci brání, jak velké ztráty utrpěli. Do jaké míry třeba už v předchozím
období připravili obranu, rozptýlili síly, aby minimalizovali následky prvního leteckého a raketového úderu. Na tom, jak se
připravili, závisí to, jestli v tento okamžik jsou ještě schopní nějakým způsobem efektivně reagovat, nebo jestli už budou schopní
klást odpor ve městech. To s sebou ale samozřejmě nese obrovské ztráty a utrpení pro civilní obyvatelstvo. Je také možné, že
si Ukrajinci řeknou, že jim to za to nestojí. 

Prezident Zeman v otázce Ruska přiznal, že se mýlil URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: fintag.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 12:34 , Země: Česko
Prezident Miloš Zeman / Foto: Jiří Ovčáček, Tiskový odbor Kanceláře prezidenta

Prezident Miloš Zeman ve svém dnešním [24.2.] projevu uvedl, že se mýlil, když si myslel, že Rusko nenapadne Ukrajinu.
Rozhodnutí Ruska označil za iracionální a dle jeho názoru je třeba na Rusko uvalit co nejtvrdší sankce. 
Obkladači Plzeň 
„Jedná s o akt nevyprovokované agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit,“ řekl prezident Miloš Zeman v projevu na
adresu Ruska, který trval necelých pět minut. 
krabičková dieta Praha 
V něm dále uvedl, že domnělé nebo skutečné chyby, jako bylo bombardování Jugoslávie nebo vstup do Iráku, nemohou být
ospravedlnění chyb vlastních. Rusko se dle jeho slov svým napadením Ukrajiny dopustilo zločinu proti míru. 
„Domnívám se, že je na čase sáhnout po mnohem tvrdších sankcích proti Rusku než dosud. A mám tím na mysli jeho vyřazení
z mezinárodní platebního systému Swift,“ řekl prezident. 
Rusko se bojí odříznutí ze systému Swift, říká mladý ekonom 
Dodal, že šílence je zapotřebí izolovat. A nebránit se vůči němu jenom slovy, ale konkrétními opatřeními. Zároveň upřesnil, že
zítra odpoledne se zúčastní videokonference hlav států Severoatlantické aliance, k němuž přizve i premiéra Petra Fialu [ODS].
To proto, že i když se s dle jeho slov liší například v názoru na státní rozpočet, ve věci napadení Ukrajiny Ruskem chce
postupovat společně s vládou. 
„Hluboce lituji, že k tomu [napadení Ukrajiny Ruskem, pozn. red.] dochází. Ale musíme se chovat jako stateční lidé, kteří si
nenechají ve vlastním zájmu agresi líbit,“ řekl prezident. 
Zeman svá slova proti Rusku řekl pozdě, tvrdí někteří 
Politický geograf z katedry politologie Institutu politologických studií FSV  UK  a Metropolitní univerzity Praha  Michael
Romancov v České televizi [ČT] uvedl, že slova prezidenta Miloše jsou správná, ale nejsou věrohodná. 
„Já bych jeho slovům zatleskal v roce 2014 [rok anexe Krymu Ruskem, pozn. red] . Tehdy měla zaznít tato slova. […] Ta jeho
slova jsou obecně v pořádku. Avšak znějí strašně pozdě z úst Miloše Zemana. A já bohužel musím říci, že nejsou věrohodná.
Všichni víme, jakou má za sebou Miloše Zeman minulost,“ uvedl Michael Romancov. 
Romancov: Že USA krachují, tvrdí ruští komunisté od roku 1917 
Podle jeho názoru je aktuální projev Miloše Zemana jeho další politickou prohrou. 
„Prostě ten způsob nazírání na svět, který Miloš Zeman v minulosti zastával, se teď pod tíhou událostí hroutí.“ 
Jako další politickou prohru uvedl Romancov například podporu Miloše Zemana politice šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. 
Sankce zabolí obě strany, říká Cyril Svoboda 
Někdejší ministr zahraničních věcí za KDU-ČSL, dnes diplomat, Cyril Svoboda v ČT vyjádřil souhlas s dnešním projevem
prezidenta Miloše Zemana. Nicméně uvedl, že nesouhlasí s větou, že napadení Ukrajiny Ruskem je iracionální rozhodnutí.
Podle něj je to rozhodnutí arogantní a zcela promyšlené. 
Zřetelně se pak vyslovil pro ostrou reakci Západu proti Rusku. A to ze strany EU, ale i Severoatlantické aliance. To proto, aby
ve věci byly co nejvíce zaangažovány i Spojené státy, jako další supervelmoc, jak řekl. 
„Je potřeba, aby Putin slyšel reakci pevného valu. […] Carský režim se mění tím, že ti, kterým vládne, jsou sami ohroženi. Proto
musejí přijít tvrdé sankce. […] A s ankce musí bolet. A budou bolet na obou stranách. Na české a evropské straně, ale musí
bolet hlavně na straně ruské,“ upřesnil. 
Covid vystřídá energetická krize. Rusko napadlo Ukrajinu 
Podle zpravodaje ČT v Rusku Karla Rožánka vyjadřuje většina Rusů smutek a frustraci nad současnou situací na Ukrajině a
řešením, které si vybral prezident Vladimir Putin. Na druhé straně kroky Vladimira Putina, jak uvedl zpravodaje Karel Rožánek,
podporuje více než 73 procent Rusů. 
–DNA– 
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Sankce proti Rusku
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Tereza JANDOVÁ, moderátorka 
I když sankce zatím nemíří přímo na prezidenta Putina, rozhodně zasáhnou jeho nejbližší okolí. Na sankčním seznamu figurují
vlivní Rusové. Prezidentovi blízcí, přátelé a někteří oligarchové.

redaktor 
Alexandr Bortnikov.

Jan MAREŠ, redaktor 
Dnes stojí v čele ruské tajné služby, původně je vystudovaný železniční inženýr. Alexandr Bortnikov ale po škole nezamířil na
koleje, nýbrž přímo do KGB. V Leningradu kdysi školil i mladého agenta Vladimira Putina.

redaktor 
Sergej Šojgu.

Jan MAREŠ, redaktor 
Pravá ruka Putina, která nechybí stejně jako Bortnikov ani na jeho toulkách po sibiřských lesích. Jako dítě chtěl řídit kamion,
teď už skoro 10 let v kuse řídí jako ministr obrany celou ruskou armádu.

redaktor 
Gennadij Timčenko.

Jan MAREŠ, redaktor 
Na seznamu je i Timčenko, který patří mezi 4 největší obchodníky s ropou na světě. Do jeho firmy údajně investuje i prezident
Putin. Timčenko je považován za správce prezidentova majetku v zahraničí a také působí jako předseda ruské hokejové ligy
KHL.

redaktor 
Boris Rotenberg.

Jan MAREŠ, redaktor 
Se svým bratrem vlastní největší stavební firmy v Rusku na výstavbu plynovodu a elektrického vedení. I on si je s Putinem
velmi blízký.

David SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
Rotenberg je jednoznačně jeho osobní přítel, mám pocit, že ho snad přivedl k judu.

redaktor 
Marija Zacharovová.

Jan MAREŠ, redaktor 
Tzv. celebrita ruské diplomacie je na blacklistu také. Je sice pouhou mluvčí ministerstva zahraničí, přesto je jednou z
nejviditelnějších postav ruské politiky. Sankcím nebude čelit poprvé, minule na ně reagovala dokonce básní.

redaktorka /citace: Marija ZACHAROVOVÁ; mluvčí ruského ministerstva zahraničí/ 
"To je v pořádku. Žádná škoda pro naši morálku. U nás není nikdo, kdo zabíjí, vaše sankce nás jen posílí."

Jan MAREŠ, redaktor 
Jako další by se na seznamu sankcí mohly podle odborníků objevit například majitel fotbalové Chelsea Roman Abramovič nebo
ruský mediální magnát Usmanov. Jan Mareš, televize Nova.
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Tady už jde o jaderné zbraně. Expert zmrazil URL
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Analytik Jan Šír z Institutu mezinárodních studií FSV  UK  před kamerou ČT odhadl, kam až ruský prezident Vladimir Putin
dojde, když už se odhodlal rozpoutat válku proti Ukrajině. Šír má za to, že cílem ruské armády je minimálně hlavní město
Ukrajiny Kyjev. Šír dokonce nevyloučil i demonstraci jaderné síly ze strany Ruska.

Ještě před pár dny nevěřil český prezident Miloš Zeman, ani čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a řada dalších lidí,
že ruský prezident Vladimir Putin nařídí provedení masivního vojenského vpádu na Ukrajinu. Ale stalo se. 24. února před pátou
hodinou ráno byla zahájena ruská agresivní operace s cílem obsadit území sousedního svobodného státu - Ukrajiny. 

K věci:

Putin nezaútočí. Šok: Schwarzenberg skoro stejně jako Zeman

Šílenec Putin. Zločin. Zeman vyzval k nejtvrdším krokům

Analytik Jan Šír se před kamerami veřejnoprávní televize zamyslel nad tím, co všechno teď lze od Vladimira Putina a jeho
armády čekat.

„Já jsem přesvědčen, že tím stávajícím operačním cílem stávajícího útoku není nic menšího než zničení Ukrajiny coby subjektu
mezinárodních vztahů. A plná okupace Ukrajiny a rozdělení země a protažení územní kontrolovaného Ruskou federací až do
moldavského Podněstří a na hranice členských zemí NATO.

„Jestli se to Vladimiru Putinovi podaří, nebo ne, to nejsem schopen předjímat. Každopádně si myslím, že je zcela jisté, že
Vladimir Putin se zastaví tam, kde buď bude zastaven, nebo až dosáhne svých cílů,“ pokračoval Šír.

Rusko se podle něj teď zaměří na zničení ukrajinské vojenské infrastruktury. Nevyloučil dokonce, že by ruská armáda mohla na
pokyn Putina sáhnout i k demonstraci jaderné síly. „Potom, čeho jsme byli svědky dnes, bych nebyl schopen vyloučit ani
demonstraci jaderných schopností,“ upozornil Šír s tím, že Putin už dal opakovaně najevo, že je připraven zajít hodně daleko,
takže možná až k demonstraci jaderné síly. Rusko bude prvořadou bezpečnostní hrozbou pro země střední Evropy, včetně
České republiky.

Ruská ekonomika by podle něj měla být Západem zdevastována tak, aby si jakýkoli další agresor rozmyslel, než se začne
chovat stejně agresivně jako Vladimir Putin.

Zdůraznil také, že český prezident celé roky bagatelizoval různá rizika hrozící EU a Česku ze strany Ruské federace a teď, když
se proti Rusku vymezil, udělal sice prezident Zeman podle Šíra dobře, ale učinil tak pozdě.
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Zeman se proti Rusku vymezil pozdě, říkají experti. Politici jeho projev oceňují URL
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Prezident Miloš Zeman ve svém projevu odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu. Uvedl, že se Rusko dopouští zločinu proti míru a
jeho chování je třeba odsoudit. Podle expertů tato slova měla od prezidenta zaznít už v roce 2014, kdy Rusko obsadilo
ukrajinský poloostrov Krym. Vládní i opoziční politici projev ocenili.

"Dnes v časných ranních hodinách Ruská federace zaútočila na Ukrajinu. Jedná se o akt nevyprovokované agrese, který je
zapotřebí důsledně odsoudit, a to nikoli pouze slovy, ale také činy," začal prezident Zeman projev.
Experti z řad politologů a diplomatů označili jeho slova za zásadní změnu oproti minulosti, kdy Zeman vystupoval jako spojenec
Kremlu a proslul proruskými postoji. Nyní se shodují, že prezident zvolil správná slova, přišla ale podle nich pozdě. "Takovýmto
slovům bych zatleskal v roce 2014," řekl v České televizi politický geograf Michael Romancov. Narážel tak na rok, ve kterém
Rusko obsadilo ukrajinský poloostrov Krym vybíhající do Černého moře.
Dodal, že obrácení postoje k Rusku považuje za politickou prohru Miloše Zemana. "Prezident měl vždy přístup k informacím
tajných služeb a měl ruské agresivní chování odsoudit už dříve," dodal.
"Obsah je v pořádku, bohužel prohlášení přišlo příliš pozdě a vyslovuje je osoba, která patří k nejvěrnějším spojencům Kremlu
a systematicky bagatelizovala ruskou hrozbu," souhlasil v České televizi Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Zeman v projevu dále uvedl, že ačkoli má rád ruskou kulturu a váží si obětí ruského národa ve druhé světové válce, rozhodně
nemůže souhlasit s tím, když na území cizího státu bez vyhlášení války vstoupí cizí armáda. "Rusko se tímto činem dopouští
zločinu proti míru," uvedl.
Proti tomuto tvrzení se vymezil diplomat a bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). "To není argument, ani vyhlášení
války nedává legitimitu k tomu, něco takového dělat," řekl v ČT.
Projev ocenili Fiala i Babiš
Zemanova slova chválili čeští vládní i opoziční politici. "Je dobře, že si pan prezident uvědomuje důležitost společného postupu
a že hlavní političtí představitelé Česka mluví stejně. Rád se spolu s Milošem Zemanem zúčastním zítřejšího jednání hlav států
NATO," reagoval na Zemanův projev premiér Petr Fiala na sociálních sítích.

"Pan prezident popsal situaci přesně a jeho razantní postoj sdílím. Dneškem definitivně končí romantické představy o Rusku.
Nedělejme si iluze. Rusko, které 24. února 2022 zaútočilo na Ukrajinu, není to Rusko, které nás pomáhalo osvobozovat za 2.
světové války," napsal šéf opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš.
Zemanova slova vyzdvihl také lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Označil je za projev státníka. "Doufal jsem, že něco
takového by prezident mohl pronést. Oceňuji také, že se omluvil za svá předchozí slova, že Rusko není hloupé, aby napadlo
Ukrajinu," uvedl na Twitteru.
Narážel na to, že Zeman ještě minulý týden v rozhovoru pro Mf Dnes řekl, že útok na Ukrajinu neočekává a že informace o
invazi jsou "další blamáž tajných služeb USA". "Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení Ruské federace
způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu," uznal Zeman své pochybení.
Politici ocenili také prezidentův návrh na zpřísnění sankcí proti Rusku, například vyřazení Ruska z organizace SWIFT, tedy ze
Společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci, která zajišťuje mezinárodní platební styk. "Jsem rád, že
prezident odsoudil ruskou agresi, přiznal omyl a podporuje tvrdé sankce," ocenil Zemanovy návrhy vicepremiér a předseda
Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Prezident Miloš Zeman dosud dlouhodobě zastával proruské názory. Chování Putina neodsoudil ani v úterý, kdy ruská vojska
vstoupila na území Ukrajiny. "Prezident republiky Miloš Zeman konstatuje, že vstup ruských vojsk na území separatistické
Doněcké a Luhanské lidové republiky zvyšuje riziko vojenského konfliktu a naopak snižuje naději na diplomatické řešení," uvedl
tehdy Hrad v prohlášení.

Francie zakázala plastové obaly na ovoce a zeleninu, Česko se teprve potýká s brčky URL
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...Sdílejte ho na sítích... 
O autorovi: Tereza Koudelová 
Tereza je studentkou žurnalistky na FSV  UK . Přispívá do magazínu Reflex a je spoluzakladatelkou české pobočky
mezinárodní organizace Sea... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši
zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.

Nevyzpytatelný Putin chce zvrátit prozápadní směr Ukrajiny, míní experti URL
Automatický překlad
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Ruský prezident Vladimir Putin chce vpádem armády na Ukrajinu zvrátit prozápadní směřování země a zajistit si nad ní kontrolu,
shodli se experti. Rusko podle nich nutně nemusí usilovat o okupaci celé Ukrajiny, chce ale vyvolat rozsáhlou krizi a změnit
vládu v Kyjevě. Putin je nevyzpytatelný a schopný přistoupit i k demonstraci jaderných schopností Ruska, varovali.
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Útok podle expertů začal očekávaným způsobem, zaměřuje se na vojenské velení, letiště, protivzdušnou a protiraketovou
obranu Ukrajiny a následuje postup pozemních jednotek. 

„Jde pravděpodobně o rychlou vojenskou akci, která by měla vést k rozsáhlé krizi na Ukrajině, změně vlády v Kyjevě a
následně vyjednání podmínek míru výhodných pro Kreml,“ řekl ve čtvrtek Michal Smetana z Institutu politologických studií
Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy .

Nemusí však přitom podle něj jít o snahu Ruska okupovat celou Ukrajinu. „Přinejmenším je nutné počítat s pozemní invazí z
jihu, východu i severu, včetně možného obléhání a ostřelování (nikoliv dobývání) Kyjeva, ke kterému se mohou ruské jednotky
dostat ve velmi krátké době,“ podotklSmetana. Útok už podle něj není možné zastavit. 

Nicméně sankce a další nátlak ze stranu Západu teoreticky mohou mít alespoň částečný vliv na rozhodování Kremlu směrem k
dílčím cílům a použitým nástrojům, doplnil Smetana.

Rusko bude podle Smetany zřejmě usilovat o změnu ústavy a zahraničně-politické orientace Ukrajiny, tedy opuštění
dlouhodobého cíle na integraci země do západních struktur jako jsou NATO a EU. Silná a nezávislá Ukrajina byla strašákem

„Součástí těch požadavků bude určitě i silná autonomie pro oblasti ve východní části Ukrajiny, skrze které si Moskva ponechá
možnost výrazně ovlivňovat zahraniční a bezpečnostní politiku Ukrajiny i do budoucna,“ podotkl. 

Cílem ruské operace na Ukrajině je její zničení, případně parcelace a protažení území kontrolovaného Ruskem ke hranicím
zemí NATO, řekl v České televizi Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií FSV .

Pro Putina byla silná a nezávislá Ukrajina v podstatě strašákem v tom smyslu, že by na jeho hranicích stál stát, který by
neovládal, uvedl Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií FSV . Putin podle jeho slov vnímá postsovětský prostor jako
sféru svého vlivu, kde chce sobě nakloněné vlády. „Reakce Západu musí přinést pomoc Ukrajině, ale je otázkou, jestli
nepřichází pozdě,“ doplnil.

Podobný útok jako nyní Evropa nezažila od 1. září 1939, kdy německá armáda vpadla do Polska, řekl v České televizi Michael
Romancov z katedry politologie Institutu politologických studií FSV . Mohl by přistoupit k ukázce jaderných zbraní

Putin se podle něj možná rozhodl, že se útokem na Ukrajinu pokusí vymezit ztracenou pozici Ruska vůči Západu. „Demilitarizace
Ukrajiny, o které Putin mluví, může z ruského pohledu znamenat jen to, že Ukrajina vojensky padne,“ upozornil Romancov.

Ruské vrtulníky u Kyjeva, válčí se o infrastrukturu. Ukrajina se brání invazi

Mezi sankcemi uvalovanými Západem na Rusko a Putinovým postupem podle Romancova není přímá souvislost. „Jeho reálná
schopnost vidět, vnímat, analyzovat, co se děje ve světě, může být pokřivená,“ řekl o ruském prezidentovi. 

Pokud je primární Putinovou motivací nesympatie vůči Ukrajině a snaha vstoupit do dějin, odstrašení sankcemi bude velmi
obtížné, uvedl dále na České televizi Šír z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií FSV .

Romancov připustil, že Rusko by v čele s prezidentem Putinova typu mohlo k prosazení svých cílů přistoupit k ukázce síly svých
jaderných zbraní. Zásadní podle něj bude, jak budou reagovat Spojené státy. „Po dnešku nejsem schopen vyloučit
demonstraci jaderných schopností Ruska,“ dodal Šír.

Foto:
Ruský prezident Vladimir Putin na tiskové konferenci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Moskvě (7. února
2022)
Reuters

Studio ČT24 13:30
TV , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 17:26 , Pořad: 13:33 Studio ČT24 , Země:
Česko

Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 1, 
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A Jakub Szántó kolega zahraniční redakce stála s námi tady aspoň možná nejdřív navážu, než začneme komentovat a navážu
tím, jak se ta situace aktuálně posouvá o co nového přenášejí světové agentury, co nového přináší i světová média, co z toho
jsem nestihl pochytit já.

mluvčí 2, 
Těch posunů samozřejmě velké množství nadále tedy alespoň podle podle ukrajinských sborů a zdrojů a pokračují velmi těžké
boje. Na předměstí Szarková, což je jedno z těch velkých měst, které se nachází bezprostředně té severní hranici a i nadále
ukrajinské zdroje mluví o tom, že opět se jim podařilo obnovit kontrolu nad Mariu polem, který je naopak v té jihovýchodní části
de facto na dostřel, tedy ta střecha vzbouřenecké republiky, že menší městečko části se podařilo opět získat pod kontrolu na
svého druhu právě u toho Charkova, který jsem zmínil, tak tam se údajně těm obrněným kolonám ruské armády podařilo
prorazit, takže teďko směřují tedy směrem k tomu k tomu jednou z těch velkých velkých měst a objevil se také o obavách z ústa,
prémie, pardon, poradce strategického poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by mohlo dojít také k
nějakému paradesantní útoků právě na na 1 Kyjev jako takový tady nejenom to bombardování, které se, které se ozývá oblasti
oblasti východu východního předměstí, ale právě po nějaký jakýsi pokus o to a u tak, jak se říká, utnout hadovi hlavu, tedy že
by se skutečně pokusili speciální jednotky ruské armády a s paralyzovat paralyzovat vlastně to vedení země, takže to je jedna z
obav, která momentálně přetrvává právě v Kyjevě.

mluvčí 1, 
Se v dosavadních kroků Ruska z toho, jak ta adresa tam útok postupu a dá se stála jasněji říct, že cílem já, jak zaznělo taky v
řadě komentářů likvidace a Ukrajiny ukrajinské státnosti, že toto je ten cíl, který Rusko Vladimir Putin sleduje.

mluvčí 2, 
Velmi těžké odhadovat opět, tak už to zaznělo dneska zůstal Karla Rožánka z Moskvy velmi těžké nahlédnout do hlavy.
Prezidenta Putina, který koneckonců v těch posledních dnech týdnech neustále znovu a znovu porušovala to, co negovat
fungoval, jak on sám to, co popírat to, co popíral jeho ministr zahraničí, co popírá mluvčí ministerstva zahraničí, takže velmi
těžké odhadnout. Na druhou stranu ten útok pokračuje nadále tedy ta snaha prorazit do ukrajinského vnitrozemí. Je vidět, že
tam ten ten to úsilí tedy nejenom bojovat na té východní frontě skutečně na severu na východě a také na jihu i nadále je to, že
bylo bombardován letiště Ivan frankovku, který je na samém západě Ukrajiny ukazuje, že tedy minimálně snaha zlikvidovat
možnosti ukrajinské protivzdušné obrany ukrajinské letectvo jako jakýmkoliv způsobem tedy a aby mohla vracet vracet údery a
o poznání silnějším ruskému letectvu jsou ty jsou zřejmé, ale podle některých vojenských vojenských analytiků v tuto chvíli
alespoň to vypadá, že tedy pokud by skutečně cílem bylo obsadit Ukrajinu jako takovou, tak by nejspíš ty útoky byly masivnější
a je třeba ovšem brát v úvahu také to zaznělo také několikrát, že ukrajinská armáda roku 2022 zdaleka není už dávno není
ukrajinská armáda roku 20 14 a že ty postupy tak jak bylo velmi snadné obsadit Krym roce 20 14. Teď už ale opravdu jednotky
jsou schopné klást poměrně velmi účinný.

mluvčí 1, 
Odpor nevodí a aby už toho spojení, že se tady ty se zkušeností zpravodaj na Blízkém východě zpravodaje v Izraeli, protože
dnes přišla, tak jasné odsouzení toho ruského kroku ze strany Izraele. Slyšeli jsme vyjádření ruský útok na Ukrajinu je závažné
porušení mezinárodního řádu a je to jasné zmínění Ruska. Po několik dnech chata předchozí vyjádření Izraele byla v tomto
směru tomu pojmenování Ruska velmi opatrná, jak tomu rozumět.

mluvčí 2, 
Si myslím, že jednotné plechový blízkovýchodní země skutečně třeba brát schizmatu, nikoliv Evropy a několik, řekněme,
nějakého demokratického uvažování Evropského společenství, ale jejich osud jejich vlastně samostatných zájmu, stejně tak
jako Turecko Turecko velmi důležitým obchodním a obchodním partnerem ruská koneckonců svoji krizi těch 2 vzájemných
vztahů už si už si zažilo a podobně jako Izrael má ovšem velmi významné obchodní styky nejenom s Ruskem a také také s
Ukrajinou a na rozdíl od Turecka, které je součástí Severoatlantické aliance Izrael není Izrael samostatná země, která zkrátka
má svoje vlastní zájmy, ať už jde o obchodní, ať už jde o vojenské zájmy, například sousední Sýrii, Turecko, pardon, kde Rusko
velmi významným hráčem, takže proto ten Izrael vlastně doteďka byl, řekněme, velmi zdržují po dobu jako například Indie
zkrátka nepovažovali tento konflikt za svůj, ale v momentu došlo takto flagrantním porušení a nebojme se toho slova TOS tato
sousloví toho současného světového řádu a ruský agresivní pokus o změnu pravidel, jak se chovají jednotlivé země na
mezinárodním společenství na to mezinárodní kolbiště idejí a zájmů, tak je to skutečně něco, co ani pro zemi jako v Izraeli není
není přijatelné.

mluvčí 1, 
Jakube, děkuju pro tuto chvíli samozřejmě stále zůstáváš ve speciální vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky, ve kterém se ruské
agresi vůči Ukrajině věnujeme díky moc. Jeden z protestů proti ruské invazi na Ukrajinu se odehrává v centru Prahy, konkrétně
na Václavském náměstí. Lidé mají s sebou ukrajinské vlajky transparenty a vyzývají k zastavení války a situaci tam sleduje
kolega Milan Brunclík. Milane, zdravím tě, jak demonstrace v centru města vypadá, kolik lidí se sešlo?

mluvčí 3, 
Dobré odpoledne, ano, potvrzuju to, co si říkala v úvodu tzn. že lidé se sešli tady v centru. Na.

mluvčí 4, 
Václavském náměstí v bezprostředním okolí.

mluvčí 3, 
Sochy svatého Václava po poledni dorazili s transparenty vlajkami ukrajinskými vlajkami ale nejenom těmi vlajkami České
republiky Evropské unie a dalších evropských zemí. Jak jsem říkal, mají transparenty s hesly, která jsou převážně v angličtině
jako no vor a s dalšími a je to tak odmítají tu ruskou invazi a vyzývají k zastavení války. Občas také tady zpívají a atp. jak se
zdá, tak není to jediný protest nebo jediná akce a ani poslední v Praze, která se koná nebo bude konat. Lidé se sešli také před
ruskou ambasádou v Praze, také tam odmítají ty kroky Ruska vůči Ukrajině a další protest svolává ukrajinská komunita zase
jsem právě na Václavské náměstí na sedmnáctou hodinu a těch informací, které k nám proudí, tak to vypadá, že dalších soch.

mluvčí 4, 
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A zůstane na následující dny.

mluvčí 1, 
Tak je to, že pomáhají také nezisková organizace, pomáhají jednotlivá města pomáhají i dalších samosprávy v České republice
vyjadřují podporu Ukrajině. Připomínám pomoc Prahy, 10 000 000 Kč pro Ukrajinu stejně tak pomoc Brna, které navíc vyčlení
byty zvlášť rekreační areály pro uprchlíky, která potom nabídne spolu s léky a lékařskou péčí. Michal Romancov, politický
geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  je stále hostem speciální vysílání vám za to děkuju. Já máš, prosím, na
úvod to zhodnotit, to tu dosavadní reakce světového společenství, jak obtížné je pro jednotlivá aktéry světového společenství
esa vypořádat s tou novou situaci a nemyslím tím jenom členy Severoatlantické aliance, nemyslím tím a jenom členy Evropské
unie nemyslí jenom Spojené státy, ale také třeba Čínu, která uvedla, že chápe přiměřené obavy Moskvy ohledně
bezpečnostních otázek.

mluvčí 5, 
Tak samozřejmě Čína je, jak říká chápavá Chobot. Kdykoliv se jedná o něco, co jí v zásadě hraje do karet a nedělejme si iluze.
To, že vlastně k velkému ozbrojenému konfliktu, který nevíme, kde se zastaví, došlo v Evropě, nikoliv v oblasti Asie, tak to je
něco, co činí tento okamžik rozhodně vyhovovat musí. Teď ozvala celá řada dalších aktérů. Já myslím, že pro nikoho to, co se
děje, nemůže být překvapením, protože každý, kdo má všech 5 pohromadě, tak musel počítat s tím, že něco takového je
možné. Možná jsem v jednotlivých zemích mohly lišit pravděpodobnosti jaksi odhadu toho se to stane nebo ne, ale když někdo
někam pošle 190 000 vojáků, no tak je celkem evidentní, že s nimi pravděpodobně chce něco něco udělat. Myslím si, že z
hlediska západního společenství zajímavé, že sankcím proti Rusku se připojila Austrálie k sankcím proti Rusku se připojil
Japonsko, tady bych zdůraznil, že japonská reakce v roce 2014 byla poměrně velmi vlažná. Nicméně japonská vláda teda
dneska už minulého premiéra Šinzó Abe hodně sázela na to, že se podaří Japoncům právě proto, jakých problémů se Rusové
dostali vlastně vyřešit jeden z jejich dlouholetých problémů. Rusko dodnes nemá s Japonskem uzavřenou mírovou smlouvu.
Samozřejmě spolu nejsou ve válce, ale vlastně z tohoto hlediska ten vztah po konci druhé světové války dodnes nebyl
vypořádán tím hlavním kamenem úrazu jsou Kurilské ostrovy a od roku 2014 Abeho vláda 4× změnila svou vyjednávací
strategii při vlastně Rusům umožnili různé možnosti, jak ten problém řešit Moskva na všechno reagovala, tak vlastně žádná
jednání nemá zájem, což si mimochodem domnívám, že je důležité vlastně i pro, případně pro všechny ty, kteří se domnívají
tím, že se Putinovým režimem, jako je snadné se možné dohodnout není bohužel ne. Ty.

mluvčí 1, 
Odmítavé reakce světového společenství je to něco, co pro Vladimira Putina může být to nepříjemnost komplikace. Důvod k
tomu mít vrásky začala, nebo to je něco a nad čím se pozná se a bude to v zásadě jedno.

mluvčí 5, 
Putin se určitě bude tvářit, že je mu to jedno, co ta koneckonců tváří už celou řadu let dává celkem jednoznačně najevo, že
většinou lidí, včetně zahraničních představitelů opovrhuje. To se koneckonců dá hezky ukázat na tom, jak dlouho nechává
vlastně politické lídry nejrůznějších zemí prostě čekat, než se dostaví na předem dohodnutou audienci. Nicméně otázkou je, jak
široká táhl izolace, bude, nedělejme si iluzi, že by se připojil nebo postavil proti Rusku celý svět, to je z mnoha důvodů jaksi
nonsens. Írán už podpořil Rusko zase Írán, tak i země, která je jaksi pod mezinárodní izolací, čili je to logické. V podstatě se dá
říci, že minimálně všechny ty země, které mají problém s Spojenými státy, které jsou tou vedoucí zemí, která se teď bude jaksi
vypořádávat s tímhle tím jaksi ruským problém. Všechny ty země budou mít tendenci některé nahlas, některé možná ne, tak
hlasitě prostě podporovat Rusko, protože Rusko, ať se nám to líbí nebo ne prostě představuje mezinárodních trzích nějakou
sílu.

mluvčí 1, 
A minutu po minutě přicházejí další zahraniční reakce peč ta francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

mluvčí 6, 
Co si, co si my jako Petr hned.

mluvčí 7, 
Se mí drazí spoluobčané?

mluvčí 6, 
Já věřím, tak mýlíte. Mezi.

mluvčí 7, 
Noci spustilo Rusko masivní útok proti Ukrajině.

mluvčí 6, 
Když nějaké mocipány zhotovitel?

mluvčí 7, 
Je to rozhodnutí, které jde proti všem závazkům, které Rusko přijalo, je porušením Charty OSN v desetiboji a narušení
mezinárodního řádu týdnů v této těžké zkoušce stojí Francie po boku Ukrajiny.

mluvčí 6, 
Vždyť my dnes.

mluvčí 7, 
Chtěl bych ocenit odvahu a odhodlání ukrajinského prezidenta mnoho úřadů a lidu. Jejich Svoboda je naší svobodou.

mluvčí 6, 
Ho sezóna vodí kilometrů to, co se stane tím.
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mluvčí 7, 
Že by si zvolil válku totiž odmítl diplomatickou cestu, nezaútočil prezident Putin na Ukrajinu důkladně. Rozhodl se to zničit její
suverenitu.

mluvčí 6, 
A mapy.

mluvčí 7, 
A dnes rozhodl se zaútočit na mír a na stabilitu v Evropě. Tento útok je nejzávažnější, co jsme viděli za mnoho 10 jedno
desetiletí. Jeho kotník krizi jsme očekávali.

mluvčí 6, 
Rozhodně nouze.

mluvčí 7, 
Vyjednávali jsme a snažili jsme se udělat vše pro to, abychom zabránili. Je tady udělá my jsme připraveni.

mluvčí 6, 
Sochy dres.

mluvčí 7, 
Odpovíme na tento akt války mýty s chladnou hlavou dolů s odhodláním a v jednotě lidí. Dnes odpoledne v rámci své agrese
příjmem gen do 7 přijmeme.

mluvčí 6, 
Nebo si.

mluvčí 7, 
Lze rozhodnutí stejně tak jako na summitu Evropské unie na to.

mluvčí 6, 
Výtečnou vybití.

mluvčí 7, 
Ty budeme jednat bezpečnostní radě budeme žádat mezinárodní jednotu a sankce musí odpovídat závažnosti situace jen.

mluvčí 6, 
Univerzit.

mluvčí 7, 
Jedná se o oblast energetiky jsou, kdy nebudeme váhat, budeme podporovat Ukrajinou Lotyš a opravdu i dnes si bereme za
závazek, který zoo chránit, bezpečnost suverenitu našich evropských spojenců.

mluvčí 6, 
Zvednout se.

mluvčí 7, 
Mí drazí spoluobčané události do dnešní noci, no prostě jsou zvratem jsou milníkem s naší historie. Budou mít opravdu hluboké
důsledky, které si budou dlouho trvat s jeho ovlivní naše životy. Bude to mít dopad na geopolitické uspořádání našeho
kontinentu.

mluvčí 6, 
Mezi a lesů v této.

mluvčí 7, 
Situaci se nacházíme spolu s otcem odhodlán.

mluvčí 6, 
Zón vás chránit, kteří tu bychom si bez.

mluvčí 7, 
Ustání kdysi chránit všechny Francouze a chránit naše občany na Ukrajině.

mluvčí 6, 
A asi.

mluvčí 7, 
Řešit všechny musíme v nepřímé důsledky.

mluvčí 6, 
Této boj.

mluvčí 7, 
Krize vidíme, že dezinformace manipulace jede naplno, ale my se nevzdáme naší jednoty, která je postavena na našich
principech suverenity, jednoty a demokracie. Já jsem tyto principy jsou na Němcova, co nás naopak bojuje. Zítra budu hovořit v
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parlamentu.

mluvčí 6, 
Hučení lev a budu vás.

mluvčí 7, 
Průběžně informovat.

mluvčí 6, 
Kdysi.

mluvčí 7, 
O tom, jak se situace vyvíjí a rozhodnutí základně, která i vodu přijímat ač republika, ať Francie.

mluvčí 1, 
Slyšeli jsme vystoupení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který krok Ruska označil za narušení mezinárodního
řádu a porušení všech závazků Ruska Rusko podle něj zaútočilo na mír stabilitu celé Evropy. Reakce přicházejí nejen ze
zahraničí, ale taky z České republiky. Připomínám, že čekáme na brífink po jednání bezpečnostní rady státu v 16 hodin taky
začne mimořádné jednání tuzemské Poslanecká sněmovny. A naším dalším hostem je první místopředsedkyně první
místopředsedkyně České pirátské strany a místopředsedkyně právě Poslanecké sněmovny. Olga Richterová, zdravím vás,
dobrý den. Dobrý den. Srdečně zdravím paní místopředsedkyně, co má být cílem toho mimořádného jednání pléna sněmovny?

mluvčí 8, 
Velice podstatné je, aby byl jasný postoj, protože to, co je velice důležité ve tváří tvář té ruské agresi jednota velice důležité,
aby byly vyvráceny veškeré dezinformace, které samozřejmě, bohužel Putin a jeho okolí cíleně dlouhodobě šíří je velice
důležité demaskovat, jaké lži byly pronášeny například, co se týče tzv. nepřítomnosti těch ozbrojených sil v blízkosti hranice a
podobně i vrcholnými představiteli Ruska a o co jde ukázat, že jsme všichni jednotni jde o bezprecedentní agresi, kde o něco
opravdu nemá obdoby jde o porušení veškerých dohod západ se snažil řešení mírovou cestou. Všichni jsme doufali, že
diplomacie bude postačovat, ale evidentně bohužel Putinův plán byl jiný, on naplňuje svůj plán agrese územní expanze
porušování mezinárodních dohod a my my musíme stát za svobodnými národy za nezávislostí za územní celistvostí Ukrajiny a
musíme dát jasně najevo.

mluvčí 1, 
To o čem mluvíte sad dnes přenesla do nějakého konkrétního textu usnesení sněmovny.

mluvčí 8, 
A lze předpokládat, ovšem uvidí se, jak to přesně bude. Ta důležité je, abychom opravdu nahlas řekli, že různé spekulace o
důvodech jsou pouze záminky cíleně šířené lži, žádné důvody pro to agresi v podstatě naprosto barbarskou něco, co porušuje
úplně všechno, na čem stojí naše civilizace, tam nejsou všechno, jsou to vymyšlené zástupné věci, aby si Putin mohl alespoň
trošku ospravedlnit, že tuto invazi vede.

mluvčí 1, 
Bude usnesení, které by odsuzovalo tu ruskou agrese navrhovat vládní pětikoalice jako celek chystáte něco takového, když se
budu ptát na konkrétní kroky?

mluvčí 8, 
Již včera na příslušném výboru bylo přijato usnesení, a to dokonce jednomyslně, takže předpokládám, že bude na toto
navazovat.

mluvčí 1, 
V tom usnesení sám mluví o agresi v tom usnesení se mluví mimo jiné o invazi. To je ta rétorika, která nějak, která se v tom
usnesení objevuje, cítíte ve sněmovně průřezovou shodu. Na těchto slov Vácha vnímá i opozice. Celá opozice, že ta situace je
taková, že je nutné ji popsat těmito slovy.

mluvčí 8, 
Jak říkám na příslušném výboru na tom shodli a co je velice důležité. Máme tady napadení bezdůvodné napadení nezávislého
státu, a to je přece situace, kde každý vidí, jak je to špatně.

mluvčí 1, 
Ta situace na mimořádně vystoupil taky prezident Miloš Zeman, který použil slova o Ruská federace zaútočila na Ukrajinu.
Jedná se o akt nevyprovokovaný agrese. Rusko se dopouští zločinů proti míru. Když jsem řekl, že Rusové na Ukrajinu
nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil, je načase sáhnout daleko tvrdším sankcím šílence je zapotřebí izolovat to, jak hodnotíte
toto jasné odsouzení z úst prezidenta Zemana?

mluvčí 8, 
Já jsem velmi ráda, že máme takto jednotný postoj jsem velmi ráda za to veřejné uznání chyby a v této situaci, která je prostě
zcela bezprecedentní, kde se mnozí děti neinformovaní dlouho domnívali, že k tomu nedojde, tak když vtom nastalo, že všichni
stojíme za tvrdými účinnými sankcemi a zatím, abychom se na nich perfektně shodli.

mluvčí 1, 
Na co se teď musí podle vás připravit Česká republika a myslím tím o otázku bezpečnosti a myslím tím taky otázku pomoci
Ukrajincům.

mluvčí 8, 
Už se připravujeme, co je z mnoha praktických otázek prostě důležité a koordinačně to bude náročné, je pomoc těm konkrétním
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rodinám. Některá města už se jasně přihlásila k pomoci třeba skrze ubytování a dále finanční dary budou rychle třeba
zprocesovat, to jsou 1 stránka věci. Druhá stránka pak bude i praktická pro řadu zdejších pracovníků, třeba uznávání
kvalifikace a podobně, takže to je 1 aspekt konkrétní lidé, kteří budou potřebovat konkrétní řešení a potom samozřejmě ten
aspekt mezinárodní, kde jsme součástí vyjednávání a tam naše role zejména stvrzovat to, že Evropa jednotná.

mluvčí 1, 
Olga Richterová, první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny první místopředsedkyně České pirátské strany. Děkuju vám.

mluvčí 8, 
Já děkuju a Jižné první místopředsedkyně Pirátů, pěkný den.

Analytik: Není to fér souboj. Na morálce Ukrajinců by záležely boje ve městech, pokud Rusku nevyjde rychlá
invaze URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Kateřina Cibulka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 19:05 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Rusku jde primárně o to zničit protileteckou obranu Ukrajiny a její letectvo obecně. „Obklíčit Kyjev, obsadit strategické body,
obklíčit ukrajinskou armádu a zničit její logistickou podporu – tímto směrem teď Rusko směřuje,“ popisuje Michal Smetana z
Katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity .

„Není to bohužel pro Ukrajinu fér souboj,“ připouští Smetana. A to přesto, že je ukrajinská armáda v mnohem lepším stavu než
v roce 2014.

„Přesto je kvalitativně i kvantitativně mnohem slabší než ruská armáda, která je lépe připravená i vyzbrojená. V tuto chvíli má
Ukrajina jen malou šanci zvrátit ruskou invazi.“

Smetana připomíná, že ačkoliv Ukrajina i Rusko dávají na armádu srovnatelné procento svého HDP, to ruské procento se
počítá z mnohem větší ekonomiky a modernizace ruských jednotek probíhá výrazně delší dobu.

„Ano, morálka určitě hraje svou roli a v životě bych si netroufl zpochybňovat vůli Ukrajinců bránit svou zemi. Ale přece jen to má
nějaké fyzické limity,“ upozorňuje analytik a uvažuje:

„Kdyby došlo na skutečně brutální střety například ve městech, bylo by to pro Rusko velmi nákladné, velmi složité a určitě to
Kreml nepreferuje. Tam by opravdu mohlo docházet k dlouhým a krvavým bojům. A tam by na té morálce mohlo skutečně velmi
záležet.“

„Ale pokud Rusku vyjde ta první rychlá invaze, tak může odříznout ukrajinskou armádu, obklíčit Kyjev, obsadit strategické posty
a vyměnit vládu tak, aby byla ochotná vyjít Rusku vstříc – a to by se Rusku mohlo podařit,“ dodává Smetana.

Poslechněte si celý rozhovor i Speciál Plusu a Radiožurnálu.

Press klub 18:00
RÁDIO , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: Frekvence 1 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 19:14 , Poslechovost pořadu:
72 948 , Pořad: 18:00 Press klub , AVE: 1 394 113,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,81

Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 1, 
Přeji příjemný podvečer v rámci možností vám všem hladit mimořádný Press klub. Vzhledem k událostem. Určitě jste slyšeli
ruský prezident Vladimir Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. V řadě měst, včetně Kyjeva byly slyšet od rána
výbuchy. Pod útokem se ocitli vojenské objekty i letiště. Ukrajina vyhlásila válečný stav. Válka na Ukrajině ten první. Hostem
mimořádného Press klubu Frekvence 1 je politologický geograf z institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  pan Dr. Michael Romancov, vítejte.

mluvčí 2, 
Dobrý večer.

mluvčí 1, 
Čekal jste, pane doktorem, po tom všem, co tomu předcházelo takovýto vývoj situace takové probuzení do dnešního dne?

mluvčí 2, 
Přínos, že nečekal navzdory tomu, že řada mých kolegů, kteří se zabývají vojenskou termín, proto ne terminologií vojenskou
problematikou, tak z toho, jak svým způsobem byla dislokována ta vojska, jaké byly vzor CD jejich prostě přesunů, jak dlouho
tam byla, co všechno jaksi bylo vidět třeba ze satelitních snímků atd. tak říkali, že jim jaksi vojenská invaze přijde být stále více
pravděpodobná, někdy v minulém týdnu to odhadovali na přes 50 % začátkem tohoto týdne možná více než 70 % bohužel se
ukázalo, že měl pravdu.

mluvčí 1, 
Politice podle premiéra Petra Fialy, který jednoznačně odsoudil, tak jako ostatní politici ruskou agresi. Tak jak jeho dnešním
projevu zaznělo, že zatím nejsou žádné informace ani signály o tom, že by naší zemi hrozilo bezprostřední nebezpečí. Prý jsme
součástí Evropské unie také součástí NATO, které garantuje naši bezpečnost, řekl premiér Petr Fiala. Podle vašeho názoru je
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naše země v ohrožení.

mluvčí 2, 
Myslím si v tom bezprostředním vojenskému ohrožení tento okamžik skutečně nejsme tady s panem premiérem jednoznačně
jednoznačně souhlasil na druhou stranu všichni, kteří poslouchali v posledních dnech Putinovi vlastně maskou můžeme říci
oprávněně válečné projevy, tak nemohli neslyšet, že Putin explicitně říkal, že vlastně jeho problémem je západ naše hodnoty,
že údajně to byli země Evropské unie, respektive Severoatlantické aliance, tedy také my, že jsme vlastně vyzbrojovaly školy
financovaly protiruské, řekněme, teroristy už v devadesátých letech, kteří bojovali v Čečensku. My údajně načerno
odpovědnost za to, že se na Ukrajině objevilo obrovské množství jakýchsi fašistů nebo dokonce nacistů. Atd. a podobně. Česká
republika spolu se Spojenými státy zařazena na zatím dvoučlenný seznam ne přátelských zemí vůči Ruské federace. To
všechno jsou jaksi ve středně dlouhodobého hlediska samozřejmě důvody k veliké jaksi minimálně obezřetnosti, ne-li obava.

mluvčí 1, 
Politici napříč stranami, ale také musím říci, obyčejní lidé, jak jsem dnes měla možnost některými mluvit. Oceňují ten tvrdý a
jasný vzkaz prezidenta země Miloše Zemana směrem k Rusku. Připadá jenže prezident ve svém projevu prohlásil, že se země
útokem na Ukrajinu dopustil agrese a zločinů proti míru a že třeba tvrdě zakročit šílence izolovat řekl doslova, jak hodnotíte ven
a na jak hodnotíte obrat pana prezidenta, který je jakožto přítel Ruska bran vnímám veřejnosti?

mluvčí 2, 
Tam v té vaší otázce jsou 3 důležité věci za prvé obsah toho sdělení, které Miloš Zeman sdělil nám všem občanům byl tentokrát
naprosto v pořádku. Bohužel já nicméně nemůžu nevidíte v potaz, že Miloš Zeman naším prezidentem poměrně dlouhou dobu a
navzdory tomu, že to je člověk, který buďto měl přístup ke informacím zpravodajských služeb, anebo měl mít, tak mě celou tu
dobu vadilo, že úplně stejným způsobem jako promluvil dnes už promluvil Miloš Zeman v roce 2014. Od toho roku 2014 až do
toho dnešního projevu ten jeho poslední jaksi pro rusky laděný projev byl z těch několika málo dní, i když vykládal, co si o
blamáži amerických tajných služeb tzn. navzdory tomu, jak dobře ji měla ta jeho dnešní slova. Já nemohu neříct úvahu, ale to,
že vyslovila ústa, do kterých prostě dlouhá léta nebo ze kterých dlouhá léta něco takového neznělo a oni to přitom mělo a
poslední věc, která mi je důležitá, a to o jaksi izolováni šílence, ale Česká republika, natož ji prezident nemá absolutně žádné
kapacity na to, aby co takového, případně provedla, a proto netuším, přitom vůbec bylo nalezeno.

mluvčí 1, 
Pokračujeme dál ho zodpovíme ještě další důležité otázky. Hostem mimořádného Press klubu na Frekvenci 1 zůstává politický
geograf z institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pan Dr. Michael Romancov.

mluvčí 1, 
Ty informace o poslední aktuálním vývoji těch bojů se různě v našich zprávách zaznělo, že Ukrajina tvrdí, že se podařilo zastavit
ruské útoky, že nastala jakási pauza v bojích. Podle jiných informací ve zprávách v 17 hodin podle BBC. Jak měla možnost
slyšet, byla prolomena ta jižní ukrajinská fronta v ohrožení je ten známý mariupol ten přístav a také v ohrožení je Černobyl
doktorem podle těch posledních informací může být tedy ve hře to samotné jaderné úložiště, mělo by třeba Rusko nějakým
způsobem uran ještě zpracovat, nebo proč takový zájem Černobyl?

mluvčí 2, 
Upřímně řečeno, já si myslím, že spíš ten zájem kolem Černobylu je způsoben tím, že všichni víme, že se, že tam došlo k té
jaderné havárii a stálo obrovské úsilí obrovské množství peněz, aby se vytvořil ten betonový sarkofág, který to všechno prý je.
A já bych to spíš protekla, takže jsou to obavy z toho, že bych průběhu tím mohl být porušen. Nejsem si vědom toho, že by
Rusko v poslední době udělalo nějaký zásadní průlom. Pokud jde o schopnost nějakého, řekněme, energeticky využívat
vyhořelé vyhořelé palivo nebo něco podobného, čili myslím si, že ty obavy jsou spíš jaksi motivovány tímhle, ale mohu
samozřejmě míry nejsem odborník na tuhletu problematiku, pokud jde o situaci na na bojišti a ta situace na bojišti se vždycky
jaksi vyvíjí chaoticky je iluzorní se domnívá, že, aby mohly fungovat nějaké plány vždycky, když dojde k válce, tak první, co
přestane platit, jsou plány, čili budeme muset asi počkat na nějaké přesnější informace z mého pohledu je odklad, a to, že
ukrajinská strana od rána vlastně informuje, že probíhají boje ještě jedná o boji, které jsou těžké, že Ukrajina máš rád, ale na
druhou stranu, že způsobila ztráty i Rusku ruské strany naopak dlouhou dobu, že informace, že Rusko nezaznamenává státy
žádné, že se údajně desítky ukrajinských vojáků, případně v čele jednotky vzdávají a vlastně ruská vojska, respektive vojska
Doněcké a luhanské republiky, že postupují velmi dynamicky vpřed jsem si, kdyby tomu tak bylo, tak bychom už ale dávno
nějaké takovéhle informace měli.

mluvčí 1, 
Řekněte mi, spokojí se Putin s Ukrajinou nebo bude postupovat dál, dokážete odhadnout vývoj?

mluvčí 2, 
Nedokážu nedokážu, protože to, co Putin vlastně udělal teď podle mého názoru naprosto iracionální z toho hlediska, že to
Rusku přinese výrazně větší škody než jakýkoliv užitek. Putin vnesl do Evropy, tentokrát ne malou válku, ale skutečně velkou
válku válku, kdy prostě 1 stát otevřeně vlastně jsou vojenskou mocí překročí státní hranici, napadne jiný stát pod naprosto
vymyšlenými záminkami něco, co Evropa na poslední zažila září 1939 Čína samozřejmě doufám, že to, co teď Rusko nebo Putin
odstartoval, že to nebude taková apokalypsa, jako byla druhá světová válka, ale čerstvý, co všechno a ještě čeká.

mluvčí 1, 
Beroun také se liší názor na to, co se stane teď v samotné Ukrajině. Bude muset Putin, pokud se tedy dostane až k
prezidentovi, bude muset hymna ukrajinskou vládu?

mluvčí 2, 
Je to samozřejmě jedna z možností, jak z jeho pohledu ten útok mohl jaksi dopadnout pozitivně, no, anebo pokud ponecháme
stranou, že se Ukrajina úspěšně brání, což já bych jim samozřejmě velice velice přál, ale protože nejsem vojenský odborník,
pak Míša vůbec oken se k tomu vyjádřit, jak velkou nebo malou šanci v tomto ohledu ukrajinské ozbrojené síly mají, ale tou
druhou možností je, že současná ukrajinská vláda hlava státu odejdou do exilu a zase to znamenalo, že by máš vlastně v
Evropě měli něco to se naposledy objevilo kontaktů druhé světové války.
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mluvčí 1, 
Nastane ale poslední 2 minuty mám ještě 4 otázky. Řekněte, očekává se velká migrační vlna i k nám do Česka. Na druhou
stranu dnes na sociálních sítích obrovská podpora Čechů vstřícnost Čechů prakticky nemají problém s tím přijmout Ukrajince.
Velká podpora sociálních sítích překvapilo vás pánové to prostě tím, že jsme si blízcí.

mluvčí 2, 
Já si myslím, že to je tím, že jsme blíž tý žijí tady mezi námi pracují desítky tisíc Ukrajinců. Navíc se všichni vidí, že Ukrajina byla
napadena, myslím si, že to je přirozené naprosto pochopitelné chování.

mluvčí 1, 
A tam se na tu sankci, kterou měl pan prezident dnešním projevu na ten svět to může Rusku hrůzy opravdu až bank na to,
odkud pokud budou odstříhnutí od těch letech. Na druhou stranu stojí na tom nejsme přece závislý na jih plynu ropě.

mluvčí 2, 
Na jih ponoru závislí nejsme. Máme jaksi dodávají jaksi do Evropy hodně hodně dodávají nám ale zdaleka však netýká celé
Evropské unie v tomto ohledu bych odkázal na vynikající rozhovor, kterého řada médií vedla naším zvláštním zmocněncem pro
otázky energetické bezpečnosti panem Václavem Bartuškou. Pokud jde o odstřižení od listu, tak víme, že Rusové říkali, že mě
mají nějaké řadový ve výši přesahující 6 miliard amerických dolarů, tak velice slušný polštář, takže v krátkodobém horizontu
určitě zbankrotují, ale co bude třeba dveře sedí, když, dejme tomu, ale ta situace trvala rok 23, to si vůbec neumím představit.

mluvčí 1, 
Má česká vláda poslat vojáky na Ukrajinu?

mluvčí 2, 
Myslím si, že v tento okamžik to není nutné, ale pokud se situace bude zhoršovat, tak si umím představit jako důrazné
podstatné statečné gesto, koneckonců, kdyby ta situace nastala, pak to skutečně bude znamenat, že se obrazně řečeno, u
Kyjeva bude bojovat za Prahu.

mluvčí 1, 
Poslední otázka západ jednoznačně to ruskou agresi odsoudil, ale má 1 spojenec Moskvy se našel. Podle Číny ruská
přítomnost na Ukrajině není invazí, dnes se objevila také informace, že schéma míří čínské válečné lodě. Jakou váhu má ten
čínský hlas mezinárodní politice, čím může Peking Moskvě pomoci?

mluvčí 2, 
Pokud jde o tu informaci o čínských pravidlech mířící k lanu, tak já jsem potom zaznamenal jsem jednal dopoledne, ale údajně
se jedná o Faith. Já nejsem tento okamžik schopen ani vyvrátit ani potvrdit, ale od toho okamžiku, co se tahle informace
objevila už další nepřišli, že minimálně pro tento okamžik se tam asi nic neděje. Ale Čína samozřejmě druhá podle některých
dokonce už první největší světová ekonomika tyto jaderná mocnost, byť má výrazně menší herní potenciál než Rusko nebo
Spojené státy jako mocnost, která v poslední době velmi intenzivně s Ruskem spolupracuje. Není na druhou stranu Rusko sice
nemá s Čínou momentálně, tak o vztahy, jako máš námi, ale není žádné tajemství Rusové mají Číňanů bavit, mám pocit, že
není v jejich zájmu dostat se do ještě hlubší závislostí na Číně. Obávám, že přesně to je to k čemu vlastně Putinova válečná
Bankia vůči Ukrajině, respektive západu Rusko konektor.

mluvčí 1, 
Hostem dnešního mimořádného Press klubu Frekvence 1 byl politický geograf z institutu politologických studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Michal Romancov pan doktor. Děkuji za váš čas.

mluvčí 2, 
Já děkuji za pozvání přeji všem hezký večer.

mluvčí 1, 
A vy rozhodně, ať teda Frekvenci 1, protože přesně za 2 minuty se v éteru ozve hlas kolegy Honzy dědka a jeho hosta příjemný
podvečer Romano vás učí.

mluvčí 3, 
A můj dnešní host, kterým je psychoterapeut Daniel Baumruk, vítejte ve studiu. Dobrý večer. Já jsem se vás pozval, protože
když jsme spolu nedávno mluvili, tak jste říkal, že až teprve teď nás dobíhají následky pandemie v oblasti partnerských vztahů,
že jsme přežili coby partneři zavřený v domácnostech, to období dvouleté v karanténě a teď se to rozvolňuje, tak nás to začíná
dobíhat, projeví se to na vztazích, proč až teď?

mluvčí 4, 
Tak v podstatě lidé naučili v něčem žít v té pandemii. V tuto chvíli vlastně zvýšit trošičku ty pandemické opatření rozvolňují, tak
vlastně můžeme věžičku začít integrovat zpět do toho běžného života, tak vlastně dojíždí takový ten vlak té zátěže, kterou jsem,
který jsme prostě musí nést tzn. příklad prostě spíš představte, jak už jsme dnes těžký batoh a teďko jsme mohli odložit teďko
začíná docházet jsme to všechno, jestli běžná vlastně přicházejí vlastně myslím, že třeba v těch vztazích jsi seděl teďko to, že
jeden z partnerů se těžit se cítí třeba přetížený v tom vztahu, že měl třeba strašně hodně zodpovědností za ten druhej 10 2
batohy a třeba 2 batohy někdy 3 ani 5 protokoly v té v té rodině, ale možná vláda pravdu třeba na zdraví, takže vlastně ne, že
by to v té pandemii tam s panem lidi necítili nebo nevnímali a řekněme, že prostě, když si řeknete, budu držet hladovku 14 dní,
tak prostě se zastavíte na tu hladovku, že to bude držet 14 dní, to skončí. A hezký podzemí, to to takový, že jsme nevěděli, kde
to skončí, jo teďko začínáme cítit, že už buďto moc, že už to fakt jako nezvládáme. Hrobu už dokončí, můžeme dovolit jako
povolit uvolnit ce, tak najednou dojíždějí vlastně ty, takže to všichni jako nepohody, které v tom v tom vztahu řešila.

mluvčí 3, 
Je to tím, že, jak říkají psychologové, my nejsme nastaveni, abychom byli s partnerem 24 7, ostatně říká někdy, že největší
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rozvodovost je kolem vánočních svátcích po dovolených a teď najednou jsme nebyli společně dlouho v normálním životě ráno
vstaneme jdeme do práce, vidíme se večer a jdeme spát.

mluvčí 4, 
Já teďko ty výzkumy takhle jako, dejme se, mě, zda taková rozvodovost, ale spíš to, co já jako vnímáme to, co říkám klientům,
že ten o lockdownu nebo takovéto ten životní pandemii. On takový vzorek toho po synové mladší lidi, vzorek toho, jak vlastně
bude vypadat třeba život s partnerem v důchodu, protože mám teďko během toho života dost času vyplňují prostor práce. A
děti Hlaveš někdy po výbuchu, tak děti budou v baráku. Práce nebude, aby vlastně s tím Portmann 24 hodin jako denně ho tím
neříkám, že, že každý z nás nemá nějaké koníčky zájmy, kdybychom jako byl tam vlastně bude to nějaký prostor. My vlastně
budeme spolu mnohonásobně intenzivněji. Na jižní vlastně teďko v tom v tom produktivním jste tepnu aktivní fázi života.

mluvčí 3, 
Co jsme se tedy nejvíc uvědomili v době pandemie jsme byli doma v partnerských vztazích v sobotu největším objevem na
základě vašich zkušeností?

mluvčí 4, 
Mnoho v podstatě to, co my teďko prochází ordinací nejčastěji, tak vlastně děláte s uvědomováním postupné nějakého z
mocenských vztahů jo.

mluvčí 3, 
Já tak.

mluvčí 4, 
Tak to říká v podstatě jeden z těch partnerů má dominantnější a má třeba moc tím druhým a může to být, jak takový ty zdravý
rovině, tak ty jako zdraví tzn. protože někdo v tom partnerů v tom vztahu k trošku táhne. To já si vždycky bude někdo trošičku a
kdybyste jel trošku vyvažovat. Co nás jako za problém s pandemií, než to snad asi jako ten nejtransparentnější příklad, tak
rodina, která má děti online výuka a prostě někdo s ním musel zůstat doma, někdo prostě musí řešit home office, ale i vlastně
vzdělávání dítěte. Dělání úkolů a všeho. Ano, to vlastně padlo na někoho z toho páru do toho vlastně nabyl tento běžný
rodinný život, takže vlastně já z těch no byl více přetěžovány, ale vlastně po určitém čase musím tomu napomohl přestane být,
že on ale potřeboval nějakou změnu a potom nastává ta rovina tý komunikace, jak vlastně v tom páru se totiž dokážou
komunikovat, protože jsou třeba lidé, kteří řeknou, no Rosa muži, kteří řeknou já nebudu nikdy podnikat nebo prostě pronikat
na prostě mít plyny jsou děti, protože prostě se mi to musí. Váš, protože na tom dělat furt, tak je to taky jako zátěž, že jo, a
vlastně takový takový věci mohlo být víc zítra, kdy prostě asi platná řekl halal ano 14 spotřebu vystřídat, aniž bych tam nebyl,
ale musím hájit nějaký svůj zájem a tomu se začínají rozevírat nůžky, protože najednou si my jsme ochotni vstříc ano ano
můžeme jako vidět, že jedna z těch dvou partnerů už přímo sem turisti nepohne. To je to na něm a zase přizpůsobuje v tom, že
musí zatnout zuby a fungovat dál. A no. To.

mluvčí 3, 
Jsou tedy případy, se kterými chodí za vámi klienti.

mluvčí 4, 
Co takhle ty dílčí úplně některé, ze které působí jako malichernosti, ale vlastně v tom v tom kontextu to může být o tom, že
potom, když se to dlouhodobě, takže nás stoupat ten jedna z těch partnerů se může cítit běhu testování ponižovaný na
respektovaný, protože vlastně ten jeho parta snažíme ty jako potřebuje, co tu únavu, kterou má ona má pocit, že, že vlastně
ten jeho partnerem je i pro něho vlastně takové další dítě na krku, protože to je potom důsledek tady těchhle těch drobných
věcí, které vlastně se na Bali jako sněhová koule, tak najednou se rozevírají nůžky v té disproporci toho vlastně ten vztah na
hostování.

mluvčí 3, 
Vize byly mimo jiné, ale poměrně hodně párové terapie, co radíte takovým lidem, kteří přijdou najednou disproporce ve
vztazích, že během pandemie zjistili pan doktorem, ten mu tady pontonu leží na kanapi a popít pivo.

mluvčí 4, 
V podstatě jediné tohle to zní strašně jednoduše, ale je to mnohonásobně hlubší vlastně jako záležitost v tom vztahu, kterou je
potřeba s tím s tím pánem řešit, protože vlastně ta nepohoda, kterou řeší, jsou vlastně na obou stranách, jo, protože přijde
třeba žena řekne jo, no chlap ležel na pilní, a to všechno musím táhnout, tak ono to může mít několik jako kontextu, když to
uvedu jako takovém Lions v základním modelu, aby se třeba divák posluchač zorientoval, tak vlastně v životě procházíme třeba
základní role má sociální, které vlastně různě komunikaci využíváme. Je to role dítěte role dospělého, ARO rodiče.

mluvčí 3, 
Což dospělý rodič není totéž.

mluvčí 4, 
Nyní totéž se chvilinku večeři nebo respektive hned.

mluvčí 5, 
Hned.

mluvčí 4, 
Když se jedná vlastně roli dítěte, tak to je toho zisku přece jako 3 tlačítka, když chcete mít, když chcete mít jako kvalitní sex, tak
dobrý, abyste vlastně za 5 tlačítko dítě. Protože.

mluvčí 3, 
Pokud chci mít kvalitní, jak jsme zapnout tlačítko dítě, protože.
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mluvčí 4, 
Jaksi prověřovat.

mluvčí 6, 
Tahle.

mluvčí 4, 
Jo, než bychom o něm jako děti, ale jistě jako, ale ano, jsme vlastně týhle tý rovině si chce sex, chceme užít potřeba vlastně v
té posteli hrát. Já my kreativního, takže tam jsme vlastně jako vzor toho dítěte někdy zablbnout společně, nechce mít kvalitní
partnerský vztah. Ano tak dobrý, aby to vlastně zatím co tlačítko dospělí a vlastní komunikace probíhá na úrovni dospělý
dospělý. Ve chvíli, kdy chceme někoho vychovávat mentorovat vést nebo nastavovat nějaké hranice či pravidla. Táta je dobrý
zapnout tlačítko. Rodič, který kontroluje, co se vlastně děje. No a teďko, když se dostaneme vlastně k tomu. Státní žádné
otázky aktivní v tom příběhu, že máme nějaký pár, který vlastně je i nastaven, takže třeba tažena přichází s tím, že ten partner
gauč, tak jo a že hrozně a že vlastně všechno na ni, tak ten vlastně může to být třeba, tak ta jedna z těch skrytých jako věcí,
která tam může být o tom, že třeba ta žena má potřebu věci pod kontrolou, no, jenomže potřebný věci pod kontrolou, tak
vlastně všechno režíruje, diriguje kontroluje, pokud ten musel dostane prostor. Třeba rezignuje a část může být jako
synonymum pro slunéčko rezignace už vlastně jako parní tanců, jako tady se mnou stojí. Můžu jezdit se cítit právě poníženy
nebo bez kompetencí nebo schopně, protože ta ženská všechno udělá, no. Na druhou stranu je to trošičku o tom muži, protože
vlastně účel mám možnost, jak 3 možnosti buď vlastně jako se tomu postavím, takže no to je do té konfrontace, začnou si u té
ženy prostě vymezovat, ten si prostě to nepatří. Nebo rezignuje to na tom gauči v tom lepším případě, někteří spí sepsal
roušce, ale ale v podstatě může dojít až do takového extrému jo, no, ale takže to je o tom muži vlastně, jak se k tomuto staví,
nicméně pokud je to dlouhodobě nějaký trend, o kterém oba zvažují, že se třeba tohoto soupravy životně, že třeba jejich druhý
partner druhé manželství jo, ale vlastně s tím docela opakuje, že tržní řekne tohle tak život já prostě jako vždycky jsem byla ta,
která měla tak na branku a všechno to je to v pořádku, proč by nemohlo na druhou stranu to ubírá prostor pro to pro to
partnerský vztah, takže šli máme v té v tomto teďko smyšlené v případě ono jako pro co ta tlačítka rodič dítě, tak potom se tam
objevují jako i prostě rozdíl třeba je tam vlastně absence nebo úpadek nějaký intimní roviny tzn. prostě jíž se svým dítětem v
principu nesouloží.

mluvčí 3, 
Doufejme říká Daniel vám dnešní host Press klubu Frekvence 1.

mluvčí 3, 
Byste svůj příklad dominantní ženy, dneska se říká, že už mají těžké, co vy na to jako psychoterapeut.

mluvčí 4, 
Může to být vlastně jako prostě z té opačné rovině a věděl, že roli Popelky a kde vlastně jako všechno uděláme pro druhý a a
prostě s námi měli fajn, tak to tak zase bývá třeba často i prostě role mužů bylo složité, jak by to možná byla Šťastná, no udělali
toho tohoto tohoto. A s nima budeme ve fotbale moc dobře. Vlastně vlastně jako potom se ohlédnu, jsou strašně jako utahaní a
teda už za energii. A takže tam, tak já tady slyším, že uděláte pro něj tohoto, a to všechno řekl zajistíte, aby se tam vy ani být,
no a jak to myslíte, že jsou tam byla zřetelná, tam na to čas jako nějaký životní prostor pro sebe, a to samé vlastně v tomto
může mít prostě náročný v tom, že ten ten syndrom Popelky v tuto chvíli může být vlastně jako u toho muže, že on třeba může
být toto může být obraz, jak jak role dítěte, tak i obraz prostě roli toho rodiče, protože ten rodič to chce všechno zvládl by to
bylo hotovo bližší bližší s ní. Na druhou stranu to to jako dítě v tom o tyhlety to tomu, že dělá pro to, aby se zavděčila, ale
vlastně ten ten kontext jako prostě citlivost toho individua na straně každý člověk, takže tam jako neřeknu přesně, jak se to
řeší, protože každý pár je úplně jiný manuál.

mluvčí 3, 
Přibývá Poláků teda můžou popílek.

mluvčí 4, 
Myslím si, že je víc než než vlastně skutečně oni musíme, protože myslím si, že z doby kolem zbytku druhé vyvážený, ale věřím,
že nás poslouchá spousta žen a nechci končit tady jako muži museli vykopat může ale myslím si, že tak, jak se říká, že že, kdo
je víc nevěrné, jestli může nebo ženy, tak vlastně to přesně 50 na 50 nemůžeme se co jako za něco, co vyčítat, ale myslím si,
že v tuto chvíli se hodně společností možná někým nevím, jako ukotvila nějak ta myšlenka, že může ztratili tu životní cestu k
mámě, myslím si, ale jako myslím si, že to je úplně takhle jako. Bych to řekl jako nevyvážený, že by to bylo jenom čistě na to
nemůžu, myslím si, že to také v tý rovině 50 na 50. A navíc se mluví o těch ženách v tuto chvíli a že muži mají třeba v tomto
směru se cítit nekomfortně v tom vztahu cítí jako Popelky. Ti ti po práci, tak za vlastně, a ale vlastně ještě si třeba boj s
pomocnou mají strach to někam řešit, aby vlastně jako ten dům změní životní svůj prostě kvalitu a upravili.

mluvčí 3, 
Aby tuto jejich mužské ano a říká, že nejtěžší v životě jsou vztahy. Vy říkáte vztahy nejsou těžké vztahy jsou jednoduché. My si
komplikujeme.

mluvčí 4, 
V podstatě jo, pardon, my se vlastně jako podíváme právě třeba na tu, že jako vždycky, když se sprintem dostanu na ten
princip té té nepohody, které v tom vztahu vznikl. Tohle jsem s tím strašně dluží, ale to, co nás, a to to co zatěžuje. Ten
samotnej příběh, no je prostě to, že když někdo vám přijde řekne dědečkům prochází, nebo že se nebo si sdílí třeba nějakou
kamarádkou nebo kamarádem, že co prochází domácí nás jim umožněno dospět k tomu, že se zapojí nějakým znásilnění tak
tak vlastně jako co to jako těžké příběhy. Ten příběh na tom těžký není na tom těžký ten vzorec toho chování to, jak v tom
vlastně jako v tom v tom životě jednáno, takže myslím, že k nám je to stejně jako film. Já, když se podíváte naše on, tak často
ho pláčeme směn nebo takhle, protože nás nás vzbudí nějaký emoce, když se podíváme na tu scénářů linku, tak vlastně to
jenom nějaká západka nějaký, ale to vlastně ta ta struktura strašný ducha, ale to co zůstane těch emocí 1 příběh. Jestli
nesrozumitelné je srozumitelný, tak já nevím, proč ty vztahy tak komplikujeme tím příběhy, protože ty příběhy je to, co vidíme
jako první jo, že když když tzn. to, že, že přijde s tím třeba ta žena, že přetížená v tom v tom vztahu, anebo tomu chlopně třeba
řekne, aha, tam připadá jako samozřejmost, jo, tak tak dopad toho příběhu, ale ani tam viděli leckomu ten a ta disproporce
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třeba v těch rolích toho rodiče toho dítěte, jenž viděl nad Rýnem analýzy na ty na tu pocitovou stránku, jak se v tom cítíme. Ten
v tu chvíli můžu mluvit o tom, že hele, já třeba cítím s tebou teďko vztahu bezmocně. Já nevím, ti to mám říct, když když prostě
se děje to, a to se bavíme o dětech, chceme jinde třeba nějaký trest nebo o něm prostě jako něco něco provedli, tak já nevím,
jak vám vysvětlit, protože asi naši komunikaci se cítím strašně bezmocně, ale nevím, kolik lidí si řekne ve vztahu nebo tomu
partnerovi s ním v tý komunikace s ním cítí bezmocně. Většinou to probíhat až řeknu, hlavně za to můžeš.

mluvčí 3, 
Na vás, abyste soudil.

mluvčí 4, 
Jak říkám, že nejsem soudce jsem to jako nějaký teda touto řekne sám snad moderátor, který situace hrotit vztahy jsou
vlastníkovi eskalovala v dnešní době tím, že většinou to nějaký mladý obviňování a větší akty za to můžeš. Ty to pokazil cestu
udělat nějak blbě, ale vlastně není to o tom, ale hrubce, ale já prostě tím, že jsem se v tu chvíli jsme teda jsem spoléhal a
prostě zklamal jsi mě. Já výkon cítím nějaký prostě zklamání. Cítím nějakou bezmoc beznaděj v tom, že ta situace vytušil
řešitelná třeba pro mě. Málokdy v těch vztazích lidí mluvit o sobě. Je původnější vždycky ukázat toho druhýho, že to je špatně,
což někdy to může vydělat, ale v tu chvíli potom naráží na absenci kompetencím stavu, o které se teďko taky objevují. Taky
vlastně prostě možná trošičku více COVID nebo ta pandemie, kterou jsme žili kompetence nějaký hodnoty, jo, takže tam, ale
když řešíme vztahy, tak můžeme řešit po nějaký tý emoční pocitové stránce, tak nám v tom je učitel vlastně se jako
pojmenovávat. To jedná vlastně v tom vztahuje a komunikovat s tím partnerem. ANO. Pojďme tam taková ta technická stránka
věci ta organizační, že prostě, pokud někdo toho metodám nože na sobě hodně, tak asi nějakých důvodů se tam vlastně majitel
v tom vztahu nekvalitně rozvržená prostě rozvržené nějaké své povinnosti a já říkám klientům, se to ztratilo loni, to víte strašně
zajímavý, že s pracemi teda nemám problém si jako tam návštěvě povaze rozdíl, oni říkají na mladší většinou, jak říkám, víte
takovou fantazii o tom, že to spíš v té rovině, že kompetence v práci vám to nové pracovní smlouva. O 2 město nové ve vztahu.

mluvčí 3, 
Nemají podepsaný manželskou smlouvu.

mluvčí 4, 
Televizi manželská určitě dobře třeba nějaká smlouva, ale druhá věc to, že vlastně třeba COVID ukázal, že je potřeba ty věci
aktualizovat, mohl třeba do covidu nebo za pandemie na těch slz něco fungovalo, bylo něco za prostě zažitý. Ano to, co funguje
před tím covidem neznamená, že by Letná funguje v pandemii. A myslím si, že většina lidí dnes vám řekl, ale tak dobře, takže
ono těch 20 hodin na této vypadat, protože před pandemií jsme prostě se budila jsem prostě vzbudil v 7 ráno, jsme prostě
práce, byli jsme na hodinu večer jsme spolu s ledem byly třeba 3 hodiny já a vlastně zbytek bylo v práci nebo děti ve škole. A
vlastně nějakou tento režim úplně jinej.

mluvčí 3, 
Říká Daniel banka psychoterapeuta dnešní host Press klubu Frekvence 1.

mluvčí 3, 
Bavíme určitě do značné míry souvisí s komunikací schopností komunikovat navzájem sám, říkáte jako táta schopnost
komunikace mizí i pomoci jejich zásluh sociální sítě tomu tak méně spolu komunikujeme prostě musí k velkým problémům
právě.

mluvčí 4, 
No, my spolu komunikujeme, hodil nás aktivně nákazy no a respektive to, co vlastně jednotný pro tu komunikaci, tak jsme
možná říčku přinesla, je o tom, respektive tu formu komunikace můžeme rozdělit na více rovin. Jedna z nich něco o tom učit
mluvit o sobě, protože možná zní to jako mluvil, jste asi pocítili rozdíl mezi tím, když říkám, ty za to můžeš a nebo mrzí mě to tam
rozdíl to cítím jo, jo, že že, že vlastně to hodně čekání nějaký nátlak, tak to je třeba jedna z novin, jako můžeme přemýšlet, když
chceme uvolnit tlak nějaký komunikace, jestli vlastně by to nešlo říct jako nějakého, jenomže říct to, že mě něco mrzí, jako
znamená jako že se divadlo, a to, jak já se cítím v tom stavu, jak mě v tom je, co se se mnou děje, jo a od toho jsme vlastně v
rámci spolu asi trošičku odpojení se podíváme na ty druhý. Ale díváme, ale díváme na sebe v tom kontextu jednak v tom životě
je, jo. A teď vlastně, když se budeme bavit o tom, jak nám v tom životě je. Takže to vlastně rozměr nějakého a sebevědomí, což
vlastně tady lidé často zaměňují za sebedůvěru. Řekl, když budeš tam ten dostal tu práci, protože ono to sebevědomí nemá to
sebevědomí má dobrou sebedůvěru, protože si věří, než to sebevědomí je o tom, že jsi, že na sebe a vědomí jsou to 2 slova.
Tzn. když to ještě interpretují, by to uvědomování si sebe samého veřejně. Já si uvědomuju své pocity své potřeby své
prožívání, tak potom o něm můžu začít mluvit a rozdílnosti vlastně nás slonovinu měl o tom, že něco vyděláte špatně, anebo že
já něco potřebuju jinak, když jsem se cítím, jinak ano, ten tlak to není takovej, takže vlastně rozměr je zabývá se sebou. Nohy
rozměr taky to, že často říkají, no, hele já jsem mluvil. Já jsem to jako řekl, já jsem. Jenže rozdíl si řeknete. Na ní. Ale řeknete,
promiň já.

mluvčí 3, 
Chápu lidi.

mluvčí 4, 
A teďko vlastně o to, že my třeba žijeme v nějakém nějakém nějakým životní dobrý nebo nějaké rovině. A jsme třeba zvyklí
komunikovat s tím stylem, promiň, už nemám náhled na to, že bychom mohli říct třeba jako méně znít.

mluvčí 3, 
Úplně jednoduše to říkáte. No, jestli ten rozdíl jo.

mluvčí 4, 
Ale právě jako dostat se k tomu, abychom s novým-li ten rozdíl je o tom jako podívat trošičku skoro vlastně k sobě. Včera to
vlastně žiju. V nějakém životním prostoru žiju, jaký mám kolem sebe lidi, jakými životními pravidly se třeba řídíme.

mluvčí 3, 
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To je pravda, že vy jste říkal, že i v rámci covidu se najednou přehodnotili nějaké hodnotové systémy, najednou jsme žili v
jedné domácnosti s dítětem, každý jsme chtěli něčemu jinému. To může mít zase velký vliv na vztahy, když ne každý vidíme.
Členů zjistí jako druhý volil, když to převedu jiné roviny.

mluvčí 4, 
Přesně tak tam ruského strašně hodně věcí ho pro ruské se tam věci od toho, že třeba v páru není očkovaný druhý není.
Ruský Rosatom rozumný důvod rozchodu. Samozřejmě, protože vlastně najednou ty krizové situace ukazuje skutečně naše
hodnoty, když se vlastně se tam třeba klientů, co vlastně v tom vztahu pojí, co spojuje to, že třeba slyším, no, ono společný
humor. No někdo.

mluvčí 3, 
Říká, že humor základ postav.

mluvčí 4, 
To si se mnou, ale vlastně už dobrej humor, ale ten humor třeba může být loňskej. Ivane, spis humor znamená vlastně, můžeme
se dívat jako skrytou agresi. Tzn. že když třeba jsem s někým má i hezky si jasně děkuju, tak vlastně Rollo skutečnosti může
strašně štvát. No a teď si vezmete, že, že třeba ten vztah postavený na roboty drony?

mluvčí 3, 
To je první zápas.

mluvčí 4, 
Ten, jak, jak to bude dost jako v Plzni od té třeba i změn, ale to se, na když to hodně zobecním, tak když vidím jako prostě
očkování možná skutečně tu názor na politiku prostě jako věci se tady v naší zemi eskalovaly různých novinář. No a pokud
někdo, kdo je prostě nějak prostě smysl třeba a jakmile to straně SPD a někdo jim, jak ODS tato každou dvanáctou příčku
hodnoty. A pokud ten pár takhle spolu, tak který motor chtějí vychovat své děti.

mluvčí 3, 
A o čem se bavit. Pokud jde o politiku.

mluvčí 4, 
Ale tohle to třeba dříve řešili, protože jsou to nebavili jako nepřemýšlí o tom, jaké slovo bude mít, jak to dítě vychovávat, jak
budovat pravidla, jestli jsou vlastně v tom zajedno, jo. A tohle to všechno tvoří ten a ten jsme třeba těch různých kompetencí to
nemusí být o tom, kdo vytáhne proslulé značky, ale může to být vlastně tady od od těchhle těch věcech. O tom většinou lidé
nakonec trochu mluvili, nechali to takto přímo přinese život jo.

mluvčí 3, 
Prostě přišli odvolit každý za plentu z obou stran oblíbenou, ale ne neřešili to doma. Přesně tak na to, co s tím jak rychle spojit,
nebo jak ty názorové nůžky zase cvaknout k sobě?

mluvčí 4, 
Budu upřímný nikdy nikdo to jde, někdy to nejde, protože jako nejsem já, když jsem tam leží lidem, takže je to partner, upravte
oba šťastně až opravdu minaretu nebo v pořádku tak a já vlastně to říkám, to to spíš o tom, jestli dokážete najít tu tu jako
společnou ten jako společný prostor, ano, a anebo ne, protože nejsem jako spasitel tady, abych byl, aby zachraňoval vztahy,
ale spíš jako to budete šťastní třeba, tak jste lepší se dozví, pokud najdete společnou cestu, jak to balit, tak na rozvoj o tom, jak
to můžu mluvit, ale nemůžu říct, že by to byl jedinej jedinej jako nějaký manuál říct, takhle to bude fungovat. To se.

mluvčí 3, 
Takže zkrátka na nás.

mluvčí 4, 
Na nás.

mluvčí 3, 
Říká Daniel Baumruk, dnešní host Press klubu na prevenci dává moc. Děkuju, že jste přišel a třeba zase hesla.

mluvčí 4, 
Já děkuju za pozvání.

Válka! Rusko napadlo Ukrajinu
TV , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.02.2022 23:42 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 66 249 690,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Mezi Ruskem a Ukrajinou začala otevřená válka. Ruská armáda vstoupila na území přímo kontrolované Ukrajinou. Ruská
armáda operuje daleko za linií vymezující hranice proruských republik na Donbasu. Výbuchy se ozývají z Kyjeva. Rusové
obsadili Černobyl. Západní svět ruskou agresi tvrdě odsoudil a hrozí Moskvě dalšími citelnými sankcemi. Český prezident
nazval Putina šílencem. Dnes začala válka, kterou Evropa nezažila od roku 1945. V brzkých ranních hodinách vtrhla vojska
Ruské federace na Ukrajinu a zahájila rozsáhlou invazi. Podle nejnovějších informací ruská armáda zřejmě už dobyla Černobyl,
Charkov a i velmi strategické letiště u Kyjeva. V zemi panuje chaos, strach a naprostá beznaděj. Vladimír Putin bombarduje
nevinné obyvatelstvo v podstatě na celém území Ukrajiny.

Vladimir PUTIN, prezident Ruské federace 
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Rozhodl jsem se provést speciální vojenskou operaci. Kdo by se nás pokusil zastavit a dále vytvářet hrozby pro naši zemi a náš
lid, měl by vědět, že ruská reakce bude okamžitá a budete čelit takovým následkům, s nimiž jste se ve své historii nikdy
nesetkali.

osoba 
Ó můj Bože, můj Bože!

osoba 
Všechno rozbili, vydrancovali.

osoba 
Něco tam shazují... přímo vedle domů.

osoba 
Maminko, tatínku, mám vás rád.

osoba 
Lítají nad domy... podrazáci...

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Dnes zahájilo Rusko invazi na Ukrajinu. Putin začal válku s celým demokratickým světem. Chce zničit můj stát, všechno to, co
jsme budovali, kvůli čemu žijeme.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Rusko zahájilo invazi v brzkých ranních hodinách. Paradoxně zrovna ve chvíli, kdy zasedala Rada bezpečnosti OSN a jednala o
zmírnění napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Od dnešního rána je potvrzeno téměř 50 ukrajinských obětí mezi vojáky i civilisty.
Padlo zhruba 50 ruských vojáků.

Vladimir PUTIN, prezident Ruské federace 
Vyzýváme vás, abyste složili zbraně a šli domů. Pro ty, kteří se nás pokusí zastavit a dále ohrožovat naší zemi, měli byste
vědět, že ruská reakce bude okamžitá a povede k následkům, s nimiž jste se ve své historii nikdy nesetkali. Jsme připraveni na
jakýkoliv výsledek.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Těmito slovy vrátil ruský prezident ve 4 ráno našeho času Evropu do války. Podle některých analytiků Putin toto video natočil
už před dvěma dny, když oznamoval uznání separatistických republik. Už minimálně půl hodiny před Putinovou výzvou k tzv.
speciální vojenské operaci byli vojáci na svých pozicích, někteří i pouhý kilometr od ukrajinské hranice. Jakmile přišel rozkaz,
invaze začala. První výbuchy se ozývají ve městě Charkov a Kramatorsk na východě Ukrajiny. Do hodiny od první zprávy
Rusové dorazili i do hlavního města. Ještě před východem slunce se v Kyjevě ozvaly první exploze a lidé začali panikařit.

Elizaveta MELNIKOVA, obyvatelka Kyjeva 
Cítím paniku, strach. Nevím, komu si říct o pomoc. Je to děsivé. Nikdo nevěřil, že k tomu dojde, dokud jsme dnes ráno neslyšeli
exploze.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Ruská armáda útočí téměř ze všech světových stran. Za cíle se ihned bere vojenská i mezinárodní letiště jako třeba tohle v
Ivano-Frankivsku nedaleko slovenských hranic.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Rusové útočili i na střední Ukrajině.

Daniel VASHA, Čech žijící na Ukrajině 
Naši kluci ukrajinský stihli zvednout stíhačky do vzduchu. Je tam 9 mrtvejch a 5 zraněnejch našich a byla tam diverzní grupa,
skupina Ruska, takže ty všechny teda se podařilo zneškodnit, ty už jsou v márnici.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Ruští vojáci útočí všemi způsoby, ze vzduchu, po zemi i po vodě. Boje začínají ve významných přístavech Oděsa a Mariupol.
Ukrajinský prezident vyhlašuje stanné právo. Uklidňuje občany. Armáda i další obranné složky pracují.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Nepanikařte. Jsme silní, jsme připravení. Vyhrajeme, protože jsme Ukrajina.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
V tuto chvíli už je invaze v plném proudu. Ukrajinský vzdušný prostor je uzavřený. Mezinárodní lety se odklánějí. Ukrajinská
armáda hlásí, že sestřelila 6 ruských letadel i vrtulník. Těžké boje probíhají především na východě země. Ukrajinským vojákům
se prý podařilo odvrátit tankový útok u Charkova. Pouhých pár hodin po začátku útoku oznamují úřady několik desítek obětí.
Číslo ale dál roste. Světoví lídři postupně tvrdě odsuzují kroky Vladimíra Putina. Ukrajinský prezident oznamuje ukončení
diplomatických vztahů s Ruskem. Evropská unie, NATO i další státy hovoří o přijetí doposud nejtvrdších sankcí.

Josep BORRELL, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
Toto jsou jedny z nejtemnějších hodin pro Evropu od konce druhé světové války. Velká jaderná mocnost zaútočila na sousední
zemi a vyhrožuje odvetou komukoliv, kdo se ji pokusí zachránit.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Činy Ruska odsoudili i turecký prezident Erdogan. Ten zároveň vyjádřil přesvědčení, že by se obě země měly snažit o
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diplomatické řešení v rámci Minských dohod. Podle ukrajinského velvyslance v Turecku je to ale málo a Erdogan by měl pro
ruské lodě uzavřít průplavy Bospor a Dardanely a zabránit jim tak v přístupu do Černého moře. Odpoledne se začalo bojovat i
u jaderné elektrárny Černobyl. Právě přes uzavřenou radioaktivní zónu totiž vede nejkratší cesta do Kyjeva z Běloruska. Už
před několika týdny se americké zpravodajské služby domnívaly, že právě touto cestou by se Rusko mohlo při invazi vydat. V
Rusku mezitím celý den lidé demonstrují proti válce na Ukrajině. Některé protesty pořádá ruská opozice. V Novosibirsku,
Petrohradu Moskvy vyrazili proti demonstrantům pořádkové jednotky, které zatkly desítky lidí. Ukrajina zavádí také zákaz
nočního vycházení a rozdává zbraně všem veteránům a dobrovolníkům, kteří jsou ochotni bránit svou zem. Anežka Pichrtová,
televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak pojďme se teď podívat na mapu, abyste viděli, jak se odvíjí ruská invaze na Ukrajinu. Ruské pozemní jednotky překročily
hranici Ukrajiny na dlouhé linii prakticky od Běloruska až po Černé moře. Uslyšíte velmi známá místa, velmi známé názvy. Podle
posledních informací ruské jednotky dobyly Černobyl. Ten Černobyl, kde je ona jaderná elektrárna, kterou v roce 1986
postihla tragická nehoda. Podle posledních informací ruské jednotky dobyly také letiště Hostomel, které leží pouhých 30 km od
Kyjeva. Podle ukrajinského prezidenta by právě toto letiště mohlo posloužit jako jakýsi takový bod pro výpad speciálních
jednotek, které údajně mají za úkol zaútočit na ukrajinskou vládní čtvrť a zajmout ukrajinské vedení. Velmi těžké boje byly také
sváděny o známé průmyslové město Charkov. Dopoledne Ukrajinci oznámili, že tady odrazili ruský tankový útok, ale podle
posledních informací, jak jste slyšeli v reportáži, už toto město padlo. Mariupol, přístavní město. Dopoledne se objevila
informace, že Ukrajinci ztratili kontrolu nad tímto městem, aby později oznámili, že ji znovu získali. Podle posledních informací je
Mariupol pod těžkou palbou. Ozývají se prý stovky výbuchů a explozí. Dalším místem, kde probíhají tvrdé boje, je oblastech
Chersonu. Tady podle posledních informací Ukrajina ztratila vodní elektrárnu Kachovka. A boje se svádějí v dalším přístavním
městě, v Oděse, také velmi známé město. Podle posledních informací jedna střela vypálená – neví se, ze které strany – u
Oděsy zasáhla tureckou nákladní loď, ta by prý neměla být vážněji poškozená a dál pokračuje v plavbě do rumunských
výsostných vod. Toto je tady ve zkratce útok pozemních jednotek. Pojďme se podívat na to, kde probíhaly letecké raketové
údery Ruské federace na území Ukrajiny. Tady bych zvláště soustředil vaši pozornost na tu západní část Ukrajiny, a to je tedy
oblast Lutska, Lvova a Ivano-Frankivska. Pro vaši lepší představu, toto už je Slovensko a toto je Polsko. Ivano-Frankivsk leží
nějakých cirka 200 km od hranic Polska a 230 km od hranic Slovenské republiky. Já jenom připomínám, že právě tato hranice
je nejvýchodnější hranicí Severoatlantické aliance.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
A my se teď podíváme do Kyjeva. Situaci přímo tam totiž sleduje kolegyně Petra Matýsková. Petro, ty jsi právě teď na hlavním
nádraží. Funguje tam vlaková doprava normálně?

Petra MATÝSKOVÁ, redaktorka 
Tak dobrý večer z Kyjeva. Ta situace tady ve městě, v hlavním městě je stále velmi vážná. My v tuto chvíli stojíme prakticky na
nejrušnějším místě v metropoli, a to je hlavní nádraží. Jak můžete vidět, tak stovky a stovky dalších Ukrajinců, kteří vzali to
nejpotřebnější, sbalili kufry a snaží se ještě rychle dostát do bezpečí. My jsme tady viděli ženy, děti, staré, mladé, ti všichni
doufají, že se jim podaří z Kyjeva uprchnout, ať už třeba do jiné bezpečnější části Ukrajiny, anebo dokonce za hranice. My jsme
zjišťovali, jak to vypadá s místními vlaky. Ty samozřejmě nejsou schopné pojmout tak velké množství lidí, a proto před nádražím
stojí taxikáři, kteří se snaží Ukrajince, kteří se nedostanou do vlaků, dostat pryč aspoň v taxících. Nicméně ty ceny jsou
ohromující na místní poměry. Například pokud byste se chtěli dostát za Kyjeva do Lvova, tak to vyjde v přepočtu na 11 000 Kč,
tedy přibližně 500 dolarů. V tuhle chvíli ta situace v Kyjevě nebo v centru města je poměrně klidná, přesto místní úřady varují,
varují obyvatele, aby v případě, že uslyší sirény, tak aby se schovali. Jedním z těch míst je i metro a o tom, jak to tam vypadá,
tak to si už poslechněte v reportáži mého kolegy Filipa Šusty.

Filip ŠUSTA, redaktor 
Zaplněná nástupiště, tentokrát tu ale lidé nečekají jako obvykle na přijíždějící soupravy metra. Schovávají se tu před hrůzami,
které se odehrávají pár metrů nad jejich hlavami. Situace na peronech se během neměnila. Zatímco dopoledne lidé ještě
přejížděli do více odlehlých částí metropole, později už tu hledaly útočiště celé rodiny.

osoba 
Běháme, malujeme, sedíme.

obyvatelka Kyjeva 
Ve finále jsme to my, normální lidé, kteří válku nechtěli a stejně trpíme. Chceme žít v míru, chodit do práce, budovat rodiny a
rozvíjet naši zemi. Chceme mít nad hlavami klidné nebe a místo toho se tady schováváme jako krysy v dírách. A nemáme
tušení, co může přijít.

Filip ŠUSTA, redaktor 
O možném využití stanic metra jako krytů informovala kyjevská radnice své spoluobčany už dříve, chrání je totiž ocelové brány,
které by měly odolat jadernému výbuchu. Navíc jsou také vybavené vzduchovými ventilátory a systémy na filtrování vody.

Vladimir KLIČKO, bratr starosty Kyjeva 
Když je napaden váš domov, škola, kam chodí vaše děti, místo, kde máte svůj život a svoji práci a najednou je vám to vše
odebráno kvůli imperialistické ambicím, jak zareagujete? Samozřejmě tvrdě. Tohle je náš život, který nám chtějí vzít.

Filip ŠUSTA, redaktor 
Ze záběrů, které se šíří zejména na sociálních sítích, je vidět, že ve městech roste panika. Kromě metra lidé schovávají také do
sklepů bytových domů nebo nákupních center.

Andrij KRIŠČENKO, zástupce vedoucího městské rady 
Kromě 500 velkých krytů máme také 4,5 tisíce dalších, jako jsou sklepy, garáže, metro, podzemní pasáže. To vše může být
využito jako úkryt, ve velké části z nich je zajištěná voda a toalety.

Filip ŠUSTA, redaktor 
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Podle radnice může být ale většina těchto krytů využita jen krátkodobě. Filip Šusta, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Ukrajinci v Česku už dostávají povolávací rozkazy. Jejich odchod na Ukrajinu by mohl výrazně zasáhnout český průmysl. V
Česku jich žije a pracuje zhruba 200 000. Ukrajinský prezident Zelenskyj dnes požádal parlament o vyhlášení úplné mobilizace.
To by znamenalo brannou povinnost pro všechny muže od 18 do 60 let věku, a to i pro ty, kteří žijí v zahraničí.

Igor, pracovník z Ukrajiny 
Mám tam syna, jednoho staršího a jednoho mladšího. Ten starší už byl povolán do služby na Donbasu. I moje kamarády tady v
Česku už povolal. Chtějí odejít bojovat, jen nevědí, jak se dostanou zpátky do vlasti. Na Ukrajině totiž chybí pohonné hmoty.
Mně povolat nemůžou. Já jsem vojenský invalida.

Kamil CHALUPA, mluvčí společnosti Zásilkovna 
Můžu potvrdit, že několik našich kolegů z Ukrajiny dostalo povolávací rozkaz. Chod firmy by to určitě neohrozilo, ale nějaké
drobné potíže, nějaké věci spojené s tím, že bychom museli hledat nové pracovní síly, to určitě přineslo.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Pokud by došlo k masivnímu odlivu ukrajinské pracovní síly zpět do vlasti, mohlo by to některé sektory v České republice, jako
je například stavebnictví, krátkodobě ohrozit.

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR 
Krátkodobě by to pro jednotlivé konkrétní firmy mohl být opravdu problém do té míry, že by musely odmítat zakázky a prudce
snižovat výrobu. Myslím si, že by ty sektory bylo stavebnictví, úklid a obecně služby.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
Vláda už o možných komplikacích jednala jak s odbory, tak s pracovními skupinami na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Podle
některých politiků je ale řešení odlivu pracovních sil předčasné.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Velmi se omlouvám všem firmám v České republice. Určitě to řešit budeme. Ale primárně nejsou Ukrajinci nějakou námezdní
silou v České republice. Jsou to lidé, kteří chtějí pomoci své vlasti a z tohoto úhlu pohledu bych na to také teď nahlížel.

Anežka PICHRTOVÁ, redaktorka 
V roce 2021 žilo na území České republiky 183 250 občanů Ukrajiny a jsou tak největší národnostní skupinou na našem území.
Anežka Vrbicová, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak a teď je s námi ve vysílání ministr zahraničí České republiky Jan Lipavský. Dobrý večer. Pane ministře, máte informace o
tom, kolik českých občanů je na území Ukrajiny a hrozí jim nějaké bezprostřední nebezpečí?

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Dobrý večer vám i divákům. Podle informací, kterými disponuje Ministerstvo zahraničních věcí, tak je tam zhruba 140 občanů,
kteří se nám registrovali do systému Drozd. My dlouhodobě víme, že to jsou lidé, kteří na Ukrajině žijí, mají tam rodinné kořeny
a v době, kdy ta krize eskalovala, především mediálně, tak neprojevovali zájem o to, aby odešli. V tuto chvíli samozřejmě
nevíme, jestli se ten jejich zájem promění. Logicky situace se dramaticky proměnila. Ukrajina je ve válce a my to budeme
zjišťovat. Zítra ráno opět zasedá krizový štáb. Jinak také máme na Ukrajině ještě několik českých občanů, kteří působí jako
pozorovatelé OBSE s tím, že tito lidé se z Ukrajiny dostávají za pomocí evakuačních plánů, které má připraveno OBSE a my
jejich pohyb, v uvozovkách, sledujeme. V případě, že bude potřeba a budeme moci jim nějak pomoci, tak samozřejmě česká
diplomacie nasadí veškeré úsilí.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ukrajinský velvyslanec v České republice ve velmi emotivním projevu požádal svět, potažmo Českou republiku, o pomoc. Jakou
pomoc už Česko Ukrajině poskytlo a co dalšího je v plánu?

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Jednoznačně tento barbarský akt odsuzujeme. A co se týče pomoci, tak ta se dělí do několika úrovní. V prvé řadě my
potřebujeme, aby Rusko zaplatilo určitou cenu za tento barbarský akt, proto aktivně podporujeme sankce na úrovni Evropské
unie, proto jsme aktivním přispěvatelem v rámci Severoatlantické aliance, hledáme konkrétní cesty, jak pomoci Ukrajině v
oblasti humanitární pomoci. Já jsem jako ministr zahraničí již nějaké projekty schválil. Zítra na vládě formálně projde další
materiál. Bylo to dneska oznámeno po bezpečnostní radě státu, že v prvotní fázi půjde dalších 300 000 000 na různé druhy
aktivit humanitárního charakteru, zdravotnického, ale i třeba pomoci lidem, kteří budou odcházet uprchlíkům a zároveň
hledáme velmi praktické cesty, jak třeba pomoci rodinným příslušníkům, kteří přijedou do Česka za někým. To je všechno v
gesci Ministerstva vnitra a Ministerstvo vnitra to bude náležitě komunikovat.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Zmínil jste uprchlíky. Je Česká republika připravená na příliv válečných uprchlíků, a teď, protože nevíme, jak dlouho ta situace
bude trvat, teď nemyslím pouze na to, že jim umožníme vstup na území České republiky, ale že jim tady pomůžeme se nějakým
způsobem realizovat?

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Já bych chtěl říct, že vnímám ohromnou, velmi silnou, velmi silnou vlnu solidarity od celé řady občanů, firem a spolků, které jsou
připraveny se do takové pomoci těmto lidem zapojit. Tím koordinátorem pomoci v České republice je Ministerstvo vnitra, proto
bližší dotazy je asi vhodné směřovat na pana ministra nebo na ministerstvo. Nicméně jenom abych potvrdil, tak za vládu jsou
připravené scénáře, které mají určité stupně. Jsou označeny barvami. Ministerstvo vnitra dnes aktivovalo ten první. Do těch
dalších barviček, to je potom na rozhodnutí pana ministra, aby se pokračovalo, a to zase předpokládá druh a možnosti té
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pomoci. Nicméně nechci předjímat. Ty plány jsou připravené, jsou připravené dlouhodobě, protože migrační vlna může...
váleční uprchlíci můžou přijít z různé situace a my na to nyní odpovědně reagujeme. A samozřejmě jsme se chystali, protože ta
možnost, že to vypukne, že se Rusko zachová takto šíleným způsobem, zde byla, takže bohužel jsme se na tyto scénáře
připravovali a nyní je to na tom, aby se to provádělo.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Chápu. Poslední otázka: probíhá v tuto chvíli s Ruskem ještě nějaký diplomatický styk, nějaká diplomatická jednání, nebo byla
všechna jednání ukončena po začátku invaze? Případně jak ta jednání s Ruskem probíhají, jakým způsobem?

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Přiznám se, že v tuto chvíli nemám informace o tom, že by probíhala nějaká konkrétní diplomatická aktivita na úrovni západního
společenství Evropské unie, Severoatlantické aliance nebo třeba Spojených států tak, jak jsme toho byli svědky v uplynulém
čase, uplynulé 2 měsíce. Nemůžu vyloučit, že nějaký takový kontakt nebude probíhat. Nicméně Evropská unie i
Severoatlantická aliance se nyní soustředí především na ty úkoly, které si vytyčily pro případ toho, že Rusko se zachová k
tomu zbabělému agresivnímu kroku. A Evropská unie, tedy nyní zasedají premiéři. Zítra bude zasedat rada ministrů
zahraničních věcí v Bruselu, kam já poletím, a chystají se sankce, respektive finalizuje se ten sankční balíček a
Severoatlantická aliance se soustředí na posílení bezpečnosti svých členů.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak, pane ministře, já vám děkuji za váš čas. Děkuji za odpovědi a přeji, pokud možno, klidný večer.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Děkuji také. Přeji vašim divákům klidný večer. Děkuji, na shledanou. Díky za pozvání.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Na ruskou invazi na území Ukrajiny reagují politici z celého světa. Překročení hranic i veškeré útoky tvrdě odsuzují. Ukrajinské
vládě, vojákům a především občanům vyjadřují podporu.

Jan MAREŠ, redaktor 
Z celého světa přichází reakce odsuzující útok na Ukrajinu. Někteří dokonce přirovnávají Putina k Adolfu Hitlerovi.

Ursula von Der LEYEN, předsedkyně Evropské komise 
Odsuzujeme tento barbarský útok a cynické argumenty, kterými ho Rusko ospravedlňuje. Je to prezident Putin, kdo vrací válku
do Evropy.

Zuzana ČAPUTOVÁ, slovenská prezidentka 
Zaútočil na slabšího, kterého jediným proviněním je to, že chtěl žít mírumilovně, podle svých představ jako ostatní svrchované
národy.

Joe BIDEN, americký prezident 
Za smrt a zkázu, kterou tento útok přinese, je odpovědné pouze Rusko.

Scott MORRISON, australský premiér 
Já to nazvu pravými. Rusko zahájilo brutální invazi.

Jens STOLTENBERG, generální tajemník NATO 
Mír v Evropě je v troskách. V Evropě probíhá válka v takovém rozsahu a takového typu, o kterém jsme se domnívali, že patří
minulosti.

Jan MAREŠ, redaktor 
Čína naopak obvinila Spojené státy a další země z toho, že jen přilévají olej do ohně a vyzvala je k návratu k diplomatickému
jednání.

Hua CHUNYINGOVÁ, mluvčí čínského ministerstva zahraničí 
Doufáme, že region dokáže nastolit mír a vyzýváme všechny strany, aby zachovaly klid a zabránili tomu, aby se situace vymkla
kontrole.

Jan MAREŠ, redaktor 
Z pohledu české politiky se Putinovi povedlo něco nevídaného. Útokem na Ukrajinu dokázal sjednotit i největší politické rivaly.

Andrej BABIŠ, předseda hnutí /ANO/ 
My jako opozice podporujeme naši vládu v krocích, které učinila. Já jsem věřil stále diplomatickému řešení, bohužel to
nenastalo.

Jaroslav BAŠTA, člen zahraničního výboru PS 
Katastrofa z hlediska Evropy, z hlediska Ruska a z hlediska zachování míru.

Tom PHILIPP, poslanec /KDU-ČSL/ 
Je to naprosto bezprecedentní narušení všech běžných zvyklostí, práv, které tady v Evropě ctíme. A myslím si, že by se
Rusové měli stydět.

Ivan BARTOŠ, ministr pro místní rozvoj /Piráti/ 
Odsuzuji ruskou invazi na Ukrajinu. Vladimir Putin sáhl ke kroku, který je v zásadním rozporu s mezinárodním právem.

Jan MAREŠ, redaktor 
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Opozice zároveň vyzvala vládu, aby v souvislosti se současnou situací znovu zvážila rozpočet a peníze určené pro českou
armádu. Jan Mareš, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Sankce proti Rusku se po útoku na Ukrajinu výrazně zpřísňují. Tvrdé sankce už oznámila Velká Británie, natahuje Evropská
unie, která o tom jedná v Bruselu. Naopak Švýcarsko se žádné sankce zavést nechystá.

Vladimír KOUBA, redaktor 
První balíček sankcí Vladimira Putina neobměkčil. Evropská unie právě zasedá, aby se dohodla na dalším, daleko přísnějším.

Petr FIALA, premiér ČR /ODS/ 
Měly by to být sankce, které významně zasáhnou ruskou ekonomiku, odříznou Rusko od některých trhů a od některých typů
finančních operací. Jak daleko ty sankce půjdou a na čem se domluvíme, to bude teprve výsledek toho večerního jednání.

Ursula von Der LEYEN, předsedkyně Evropské komise 
Zacílí na jednotlivce a společnosti zapojené do těchto akcí. Na banky, které financují ruský vojenský aparát.

Vladimír KOUBA, redaktor 
Boris Johnson promluvil o sankcích na půdě parlamentu. Kromě zmrazení aktiv ruských bank chce omezit i vklady Rusů do
bank. Zastaví se vývoz významných technologií. Velká Británie také zakáže lety Aeroflotu do Velké Británie. Ušetřeni
nezůstanou ani ruští oligarchové, kteří mají sídla v Londýně.

Boris JOHNSON, britský premiér 
Oligarchové v Londýně se nebudou mít kam schovat.

Jiří PEHE, politický komentátor 
Londýn zejména je znám tím, že je rájem ruských oligarchů, že tam investovali obrovské peníze, jak do nemovitostí, tak do
různých podnikatelských činností.

Vladimír KOUBA, redaktor 
Důležitá je v případě zatím bezprecedentních sankcí role Spojených států jako garanta. Pokud by například chtěla nějaká
banka nebo instituce sankce obcházet, USA svojí vahou zajistí, aby od toho upustila. Hana Jelínková a Vladimír Kouba, televize
Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
A dalším hostem Televizních novin je europoslanec Tomáš Zdechovský. Dobrý večer. Pane europoslanče, západní mocnosti
včetně Evropské unie už se chystají vyhlásit proti Rusku další sankce, některé by měly být přísnější než ty dosavadní. Už
tušíte, jaké budou, jakého charakteru budou?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/ 
Tak budou především to sankce směrované na ruské technologie, vývoz ruského zboží a ruských služeb. Budou tu sankce
směřované na ruské banky a budou to další sankce směřované na konkrétní lidi, kteří jsou spoluzodpovědní za napadení a
invazi Ruska na Ukrajinu. Bude to zmražení majetku nejenom lidí, kteří jsou spojení a spoluzodpovědní za tento útok, ale i jejich
rodin a budou tu další věci, které jsou spojené třeba s financováním ruského dluhu.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Západní svět dlouho dopředu avizoval, že nějaké sankce proti Rusku, pokud bude konat, aplikuje. Co si od těch sankcí tedy
slibujete? Protože předpokládejme, že se na to Rusové připravili. Věříte, že budou mít na Rusko zásadní dopady, nebo je to
spíše, řekněme, symbolický krok, aby bylo vidět, že Západ nějakým způsobem reaguje?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/ 
Tak my musíme říct, že ty věci jsou konaný ve čtyřech úrovních. První úroveň je pomoc Ukrajině, ať už materiální, tak finanční,
tak musíme dneska říci otevřeně, že vojensky prostě Ukrajině my jako státy Evropské unie a NATO pomáháme. Možná se o tom
nemluví, ale je to pravda. Druhá úroveň jsou sankce, které dopadnou na Rusko. Dříve nebo později prostě Rusko jim bude
čelit, a to, že přestaneme odebírat zboží nebo některé služby z Ruska, si myslím, že dlouhodobě bude mít velikánský dopad na
ruské firmy a na ruskou zaměstnanost. A třetí a čtvrtý bod je spojení třeba s humanitární pomocí a s přijetím uprchlíků. Čtvrtý
bod je hlavně spojený se spolupráci a bezpečností, hlavně tou vnitřní bezpečnostní v rámci Evropské unie, protože samozřejmě
Rusko se připravovalo a samozřejmě připravovalo i různé dezinformace, trolí farmy na území státu Evropské unie, a to je i
teďka cíl, se kterým my se musíme vypořádat.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ukrajině teď běží čas, běží velmi rychle, protože jak jsme slyšeli, Ukrajina absorbuje ten prvotní útok ruských pozemních
jednotek. Jaké další kroky může Evropská unie proti Rusku podniknout, aby ho to od případné další expanze odradilo?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/ 
Tak já si myslím, že musíme zrychlit a zefektivnit dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu a myslím si, že fakt musíme pomoct
Ukrajině, teďka vážně pomoc vlastně zastavit ten útok, protože ten útok je masivní. Zapojily se do něj desítky tisíc vojáků,
stovky tanků, zapojily se do něj vrtulníky, letadla a samozřejmě čím dříve zpomalíme ten útok nebo ho zastavíme, čím více
budeme pomáhat Ukrajině třeba s dodáváním zpravodajských informací o rozmístění ruských jednotek, tak si myslím, že tím
lépe se Ukrajina bude moci vypořádat s tou současnou situací. Já si myslím, že dřív nebo později Evropa přijde na to, že bude
muset co opravdu dům na Ukrajině vojensky pomoci, protože ta není schopná čelit takovému tlaku, po který se dostala vlastně
tím atakem ruských vojsk.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Pane europoslanče, vy jste řekl vojensky pomoci, co to znamená? To znamená, že by mělo NATO vyslat své jednotky na území
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Ukrajiny?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/ 
Já si myslím, že státy NATO, popřípadě státy Evropské unie by měly opravdu zvážit skutečnou vojenskou pomoc Ukrajině.
Ukrajina si přesně říká zbraně a přesně si říká o techniku a věci, se kterými potřebuje pomoci, ať už to jsou drony, ať už to jsou
opravdu třeba dodávka munice nebo dodávka konkrétních zbraní. Já si myslím, že bysme měli přestat koukat na to, jak jsou
zabíjení po stovkách civilisté na Ukrajině ruskými vojsky, které jsou velmi dobře vyzbrojené a připravené na tuto válku, ale měli
bysme opravdu praštit do stolu a říct, tak teďka nejde jenom o Ukrajinu, ale jde o mír v celé Evropě. Teďka začala válka. A já si
myslím, že NATO musíme náležitým způsobem odpovědět.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak, pane europoslanče, já vám děkuji za odpovědi a přeji klidný večer. Díky, že jste byl s námi.

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/ 
Já vám také děkuji za pozvání.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak já teď na chvíli předám slovo do studia TN Live, kde má kolega Martin Čermák připraveného dalšího hosta.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Ano. A tím je novinář Vojtěch Boháč, který situaci sleduje dlouhodobě přímo na Ukrajině. Pane Boháči, zdravím vás. Kde vy teď
přesně jste a jaká tam momentálně je situace?

Vojtěch BOHÁČ, publicista 
Tak dobrý večer do Česka. Já jsem teď pod Kyjevem u jednoho ze zdejších vojenských letišť, kde ještě během dne probíhají
nějaké vzdušné souboje a padly tu některé ruské helikoptéry. Ale teď je ta situace klidná, uklidnilo se to. Nejsou slyšet moc,
vlastně možná tak jednou za čas nějaké přelety letadel, ale panuje napětí vlastně s přicházející nocí, kdy se objevily informace
jednak, že vlastně , že se ke Kyjevu blíží skupina asi 150 tanků ze severu z Chernikova z pak se objevila od Christopha
Grozeva z investigativního webu Bellingcat. Další informace o tom, že na Kyjev právě z ruského /nesrozumitelné/ míří 18
velkých transportních Iljušinů, které by mohly a dnes ruská vojska, takže vlastně je tu klid, ale taky je napjaté očekávání, co
bude dál.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Ukrajina je prakticky ve válce už nějakých 8 let, nicméně věřili Ukrajinci, že dojde k této velké invazi, k této otevřené válce, nebo
tam byla nějaká naděje, že nakonec se to vyřeší mírovou cestou?

Vojtěch BOHÁČ, publicista 
Ptal jsem se na to určitě desítek lidí, mých známých, náhodných lidí všude možně během těch posledních dvou týdnů, co na
Ukrajině jsem, a ty odpovědi se naprosto lišily. Byli lidi, kteří říkali, že věří v to, že k nějaké omezené eskalaci dojde. Byli lidé,
kteří v tom vůbec nevěřili, ale je pravda, že bylo jen málo lidí, kteří říkali, že věří v to, že by doopravdy došlo až takhle velkému
útoku na vlastně prakticky celé území Ukrajiny, jako to vidíme teď.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Nicméně ten otevřený konflikt opravdu nastal a věří teď Ukrajinci, že ho mohou zvládnout, že tu bitvu pomyslného Davida s
Goliášem mohou ustát, že mají tak silnou armádu?

Vojtěch BOHÁČ, publicista 
To je taky vlastně téma, které jsem tady otevíral mnohokrát, a překvapilo mě, jak moc vlastně ti lidé, se kterými jsem se bavil, v
tomhle byli sebejistí, že se o ně ruská armáda rozbije, že vlastně Ukrajinci mají velkou motivaci chránit svoji vlast a že jí i ubrání.
Vlastně překvapilo mě to, protože se to hodně lišilo od toho, co jsem pak viděl na zemi, kdy například, když jsme ještě včera
večer a posledních několik dní byli na severu u běloruské hranice, kde z jedné strany hranice bylo zhruba 9000 ruských
jednotek plus těžká technika, tak z druhé strany ta hranice byla naprosto nechráněná. My jsme tam projížděli poměrně na
velkém území. Neviděli jsme ani náznak nějakých vojáků, ale i přestože vlastně ty vojáky doopravdy na Ukrajině teď ho vidíte
jen málokdy, my jsme přejížděli dnes několik set kilometrů a potkali jsme dohromady jeden obrněný transportér, tak ta nálada
byla poměrně pozitivní, a jak tenkrát, než ta invaze začala, tak i teď hodně často slyším, i když teď už možná často s většími
pochybami podle toho, jak se vyvíjí ty boje, že se Ukrajinci jsou schopni ubránit.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Pane Boháči, my vám velice děkujeme za zprostředkování té nálady a atmosféry přímo z Ukrajiny a přejeme hodně sil.

Vojtěch BOHÁČ, publicista 
Přeji vám pěkný večer. Děkuji.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Prezident Miloš Zeman dnes v projevu odsoudil jednání Ruska a prohlásil, že je nutné přijmout tvrdé sankce. Prezident zároveň
vyzval občany ke klidu a vyjádřil Ukrajině plnou podporu.

Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
Vložení spoluobčané, dnes v časných ranních hodinách Ruská federace zaútočila na Ukrajinu. Jedná se o akt
nevyprovokovatelné agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit, a to nikoliv pouze slovy, ale také činy. Mám rád ruskou
kulturu. Vážím si obětí ruského lidu ve druhé světové válce, ale to neznamená, že budu souhlasit s tím, aby na území
suverénního státu bez vyhlášení války vstoupila cizí armáda. Prostudoval jsem si podrobně projev prezidenta Putina z
dnešního rána a odpovím na něj jedinou větou: domnělé nebo skutečné chyby, jako bylo bombardování Jugoslávie nebo vstup
do Iráku, nemohou být ospravedlněním chyb vlastních. Rusko se tímto činem dopouští zločinu proti míru. Před několika dny
jsem řekl, že Rusové nejsou blázni, ale že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení
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Ruské federace způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu. Domnívám se, že je na čase sáhnout k daleko tvrdším
sankcím, než byly původně plánovány a mám tím na mysli především sankci v oblasti tzv. SWIFTu, což je mezinárodní bankovní
či finanční síť, která by znamenala vyřazení Ruské federace z platebního styku. Šílence je zapotřebí izolovat a nebránit se vůči
němu pouze slovy, ale konkrétními opatřeními. Chtěl bych vyznat naše občany ke klidu. Chtěl bych vyjádřit plnou podporu
Ukrajině, jejímu vedení a jejímu lidu. Zítra odpoledne se zúčastním videokonference hlav států Severoatlantické aliance a
pozval jsem na tuto videokonferenci i pana premiéra Fialu, protože se domnívám, že i když třeba lišíme v názorech na státní
rozpočet, v této vážné situaci je zapotřebí postupovat naprosto jednotně. Věřím, že se situace uklidní, nikoliv však zbabělým
kompromisem, ale rozhodnou reakcí proti agresorovi. Hluboce lituji, že k tomu dochází, ale musíme se chovat jako stateční lidé,
kteří si nenechají agresi ve vlastním zájmu líbit. Děkuji vám za vaši pozornost.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Naše úřady nemají podle premiéra Petra Fialy signály, že by českým občanům hrozilo bezprostřední nebezpečí. Zároveň
vyzval, aby všichni Češi neprodleně opustili Ukrajinu. Vláda tam také posílá 300 000 000 Kč na humanitární účely.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Předseda vlády Fiala chce prosadit co nejtvrdší sankce vůči Rusku. Končí konzuláty Ruské federace v Karlových Varech i v
Brně. A zároveň se pozastavuje provoz českých konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu.

Petr FIALA, premiér ČR /ODS/ 
Pozastavíme také náběr vízových žádostí ruských občanů na všech zastupitelských úřadech s výjimkou humanitárních případů.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Stát je prý připravený na přijetí tisíců uprchlíků z Ukrajiny i na prodloužení pobytu Ukrajinců žijících v Česku.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
60 000 Ukrajinců, kteří zde v České republice žijí na nějaký typ krátkodobého pobytu, tak rozhodně, pokud jim to umožní
stávající situace, tak jim samozřejmě umožníme, aby v České republice zůstali déle.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Na možné výpadky dodávek ropy nebo plynu z Ruska je podle Fialy Česko připraveno. Na unijní úrovni podle něj existují
dohody s třetími zeměmi, které by ruské dodávky mohly nahradit. Ministryně obrany zase ujistila, že česká armáda je
připravená a zvažuje, že Ukrajincům poskytne zdravotnickou pomoc.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Takže i tam zjišťujeme nějakou případnou možnost poskytnutí třeba i nějakých našich kapacit, pokud by něco takového bylo
zapotřebí.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Premiér Fiala se dnes večer účastní mimořádné schůzky prezidentů a premiérů v Bruselu.

Petr FIALA, premiér ČR /ODS/ 
Vzhledem k tomu všemu je si Česká republika dobře vědoma absolutní nepřijatelnosti kroku ruského prezidenta Putina a jeho
režim, toho utrpení, kterému jsou vystaveni nevinní lidé na Ukrajině a taky jsme si vědomi toho, že je potřeba postupovat ze
strany Evropské unie a Severoatlantické aliance co nejrozhodněji, co nejjednotnější, co nejrázněji, proto také budu dnes při
tom jednání zastávat pozice, aby byl jednoznačně odsouzen krok Ruska, ale taky, aby Evropská unie, státy Evropské unie
přijaly co nejtvrdší sankce, které ruský režim opravdu pocítí.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Zítra se sejde mimořádně vláda. Linda Nguyenová, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Kvůli ruské invazi na Ukrajinu se dnes narychlo sešli i zástupci dolní komory parlamentů. Mimořádnou schůzi Poslanecké
sněmovny sledoval kolega Marek Bruna. Marku, na čem se dnes poslanci shodli?

Marek BRUNA, redaktor 
Dobrý večer. Poslanecká sněmovna dnes jednohlasně odsoudila ruskou vojenskou akci jako barbarskou, neomluvitelnou a
nevyprovokovaný agresi. Poslanci ve svém usnesení, pro které hlasovalo všech 166 přítomných poslanců, vyjádřili podporu v
územní celistvost Ukrajiny podle mezinárodně uznávaných hranic. Dnešní schůze Poslanecké sněmovny se zúčastnil také
ukrajinský velvyslanec v Česku. Toho poslanci na úvod schůze přivítali potleskem vestoje a zazněla také ukrajinská státní
hymna. Kvůli situaci na Ukrajině by se na mimořádné schůzi měli zítra sejít také senátoři. Reakce zástupců obou komor
Parlamentu si poslechněte následující reportáži.

Petr FIALA, premiér ČR /ODS/ 
Agresor musí zaplatit cenu; cenu takovou, která ho donutí další útok zastavit. To musí být náš cíl. Našim přátelům musíme v
těžkých časech pomáhat, a to i za cenu vlastního nepohodlí a vlastních ztrát.

Markéta Pekarová ADAMOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny /TOP 09/ 
Jsme připraveni pomoci a že jsme i v těch jednáních na mezinárodní úrovni, ať již v Evropské unii nebo NATO, ochotni hájit co
nejsilnější hlas na podporu velmi tvrdých a účinných sankcí.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu 
Není žádné my a oni. Je jenom my, protože to, co se děje na Ukrajině, je něco, co my z historie dobře známe. Je potřeba, aby
celý demokratický svět Rusko izoloval.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/ 
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Ukrajina vypověděla diplomatické vztahy s Ruskem, tak my chceme navrhnout, aby Česká republika zastupovala diplomaticky
při jednání Ukrajinu s Ruskem.

Jan BARTOŠEK, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/ 
Rusko je agresor, napadlo Ukrajinu a Poslanecká sněmovna jasně deklarovala, že stojí za svobodnou a nezávislou Ukrajinou.

Jevhen PEREBYJNIS, ukrajinský velvyslanec v Česku 
Jde o samotnou existenci našeho státu, nejen o naši nezávislost, suverenitu. O existenci našeho státu, o existenci našeho
národa.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Mezi tisícovkami lidí, kteří se snaží utéct před válkou na Ukrajině, jsou i Češi a Slováci, jenže vláda jim v současné situaci není
schopna pomoci. V případě vyslání evakuačního letadla by totiž hrozilo jeho sestřelení. Přerušena je i civilní letecká doprava a
lidem tak nezbývá nic jiného, než se do vlasti vrátit auty, vlaky a autobusy.

Angelina TOKARSKA, Slovenka žijící na Ukrajině 
Od rána my s bratrem řešíme, co budeme dělat dál. Nemáme auto, do vlaku se nevejdeme, autobusy nejsou bezpečné.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Podle informací Ministerstva zahraničních věcí je aktuálně na Ukrajině zhruba 150 Čechů. Většina z nich tam prý žije trvale.

Daniel VASHAL, Čech žijící na Ukrajině 
Jsme připraveni odjet, kdyby to bylo nejhorší, máme auto plný.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Právě na svá auta, motorky anebo pomoc přátel se budou muset čeští občané v následujících hodinách a dnech spolehnout.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Schopnost Ministerstva zahraničních věcí pomoci občanům v té dané zemi na Ukrajině je velmi limitovaná.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
V Kyjevě se navíc dočasně uzavřelo české velvyslanectví. Občané se mají obracet na konzulát ve Lvově. Své blízké se do
Česka snaží dostat i Ukrajinci, kteří u nás dlouhodobě žijí a pracují.

Maryna SAIUK, Ukrajinka a maminka 2 dětí, které jsou na Ukrajině 
Už jedete? A jak se máte? Jste v pořádku.

osoba 
Ano, jedeme.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
2 děti paní Saiuk na slovenské hranici veze rodina jejího bratra. On sám se poté musí kvůli mobilizaci vrátit zpátky.

Maryna SAIUK, Ukrajinka a maminka 2 dětí, které jsou na Ukrajině 
Mám strašný strach, že se na hranice nedostanou anebo je přes ně nepustí. Bojím se i o bratra.

bratr Maryny Saiuk, veze její děti do Česka 
Dostat odsud děti, to je pro mě to nejdůležitější.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Ukrajinská komunita po celém Česku se spojila. Třeba liberecký farář původně z Ukrajiny vyřizuje dokumenty kvůli převozu dětí.

Ivan SEMOTJUK, farář řeckokatolické církve v Liberci 
Rodiče pracují tady a chtějí vzít děti do bezpečí, uděláme jim zmocnění, aby mohla třetí osoba převést jejich děti.

Kolja LUĎKO, Ukrajinec žijící v Česku 
Se modlíme a prosíme prezidenta českého o pomoc.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Klára Pospíšilová a krajské štáby, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
A máme tady dalšího hosta, tentokrát přímo ve studiu. Je tu s námi Michal Smetana z Institutu politologických studií Univerzity
Karlovy. Dobrý večer.

Michal SMETANA, odborník na mezinárodní bezpečnost 
Dobrý večer. Děkuju za pozvání.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Pane doktore, otázka složitá, ale musí zaznít: dalo se podle vás ruské invazi na Ukrajinu nějak zabránit, nebo byl tento střet
nevyhnutelný?

Michal SMETANA, odborník na mezinárodní bezpečnost 
Teď už v tuhle chvíli to vypadá, že skutečně se mu zabránit minimálně v těch posledních týdnech moc nešlo. Samozřejmě
pořád existuje nějaká varianta, že kdyby Vladimír Putin a jeho okolí dostali od západu nabídku v těch posledních měsících,
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která by vyhovovala jeho požadavkům, tak že by ten záměr přehodnotil, ale samozřejmě tam jsou už otázky, na který už ten
kompromis nebylo možné udělat.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Vy jste zmínil ty požadavky Ruska, nějaké ty bezpečnostní záruky. Ono to bylo, tuším, 6 nebo 8 bodů. Některé byly opravdu ze
světa scifi. To, že se vrátí uspořádání v Evropě před rok 97, tedy že celé to východní křídlo by muselo odejít z NATO, ale byly
tam některé, které by z vašeho pohledu byly akceptovatelné, aby ani Západ a ani Rusko neztratily tvář?

Michal SMETANA, odborník na mezinárodní bezpečnost 
Ono to nebylo úplně, aby odešly z NATO, ale aby se vlastně do té oblasti neposílaly jednotky NATO, což samozřejmě je
součástí tohoto, jak ta aliance funguje, takže i to byl vlastně poměrně dost jako absurdní požadavek, ale tam si pořád myslím,
že byl prostor nalézt kompromis. Obecně bych řekl, že v té oblasti kontroly zbrojení, transparence, rozmisťování vojsk,
rozmisťování raket vlastně v tom celém prostoru východní Evropy byl a možná doteďka je jako prostor nalézt kompromis, ale
kde vlastně ten kompromis nebylo už možné nalézt, byla vlastně otázka směřování Ukrajiny a její budoucnosti.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Jaké budou – a chápu, že to je opět velmi složitá otázka, protože do hlavy nikomu člověk nevidí – další kroky Vladimira Putina
na Ukrajině? On mluví, to je velmi zvláštní tón, o odzbrojení a denacifikaci Ukrajiny, ale věříte, že se ruská armáda potom, co
vidíme na těch záběrech, znovu stáhne?

Michal SMETANA, odborník na mezinárodní bezpečnost 
V zásadě asi ta představa, jak by to mohlo probíhat v tom případě, že Rusku se podaří vojensky Ukrajinu přemoct, což je
nejpravděpodobnější scénář, je varianta změny režimu na Ukrajině. Myslím, že je jasně, že to je jedna z věcí, o kterou Vladimiru
Putinovi jde. Změna režimu, změna ústavy a vlastně nastolení nového režimu, který bude z pohledu Ruska mnohem
nakloněnější, neutrální Ukrajina. Neutrální znamená v zásadě pod silným vlivem Ruska i do budoucnosti, mimo jiné například i
přes nějakou větší autonomii těch východních oblasti, díky čemuž si vlastně Rusko bude ten vliv udržovat nadále.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Pojďme se ještě v krátkosti věnovat těm dvěma slovům: odzbrojení Ukrajiny. Co tím myslí? To je "složte zbraně, nic se vám
nestane" nebo tím myslí nějaké zmenšení ukrajinské armády?

Michal SMETANA, odborník na mezinárodní bezpečnost 
Já bych to bral spíš jako větu, kterou se snaží vlastně obhájit samotnou tu invazi, kdy mluví o tom, že prostě Ukrajina, že Rusko
jedná v sebeobraně a snaží se vlastně zabránit, vlastně chránit sebe, že to je otázka, proto i říkal, že to je otázka ruské
bezpečnosti, o které se nediskutuje, že tam odmítá dělat kompromisy. Samozřejmě, když si to přeložíme o tom, jak by to potom
dále vypadalo, to bude znamenat, že Ukrajina bude výrazně oslabená a samozřejmě bez toho, aby tam byly jakékoliv prostě
vojenské prostředky, například od státu NATO a podobně.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
A teď to druhé slovo: denacifikace Ukrajiny. Denacifikace, to asi pro v Česku žijícího člověka zní velmi zvláštně, co tím myslí?

Michal SMETANA, odborník na mezinárodní bezpečnost 
Určitě. Jako v tomto směru mluví spíše ke svému publiku, k domácímu publiku, než že by asi očekával, že tu nastane něco, co
zbytek světa přijme, protože samozřejmě i tento termín je v tomto absurdní. Ale k čemu to pravděpodobně povede a už to bylo
velmi jako silně naznačeno, k tomu, že si vlastně Rusko vyřídí účty jak s ukrajinskými představiteli té současné ukrajinské vlády,
tak případně i třeba s ruskými disidenty na Ukrajině a podobně, takže v tomto smyslu jako ty čistky se asi dají očekávat.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Teď se hodně diskutuje o tom, kde se ruská invaze zastaví. Nehrozí, že by třeba k dalším na řadě nebo že by tu byl nějaký
zájem destabilizovat státy v Pobaltí? Protože i to je ten kdysi sovětský prostor.

Michal SMETANA, odborník na mezinárodní bezpečnost 
Pravděpodobně spíše ne, protože pro Rusko by to byla extrémně nevýhodná pozice a Rusko moc dobře ví, že věrohodnost
toho, že NATO by bránilo své členské státy, už byla dřív poměrně vysoká a teď skutečně jako velmi vysoká, takže pro Rusko je
to konflikt, který by nemohlo v zásadě vyhrát. A moc si to nedokážu představit. Samozřejmě co řekne budoucí vývoj v Evropě,
bude v příštích letech nebo desetiletích, můžou se věci změnit.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ukrajina trpí, západní svět se tváří odhodlaně, ale pro koho je tato invaze vlastně tou nejhorší zprávou? Není to právě pro ty
postsovětské republiky na té jižní hranici Ruska?

Michal SMETANA, odborník na mezinárodní bezpečnost 
Nejhorší zpráva určitě pro Ukrajinu.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Jasně.

Michal SMETANA, odborník na mezinárodní bezpečnost 
To v každém případě. Určitě, když se bavíme třeba o Gruzii, potenciálně je ta má vlastní zkušenost s nějakou podobnou akcí
menšího charakteru z roku 2008, takže ale jako myslím, že v tuto chvíli skutečná pozornost je na Ukrajinu a NATO, aby tam
Rusko zvítězilo nebo to je jeho záměr.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak, pane doktore, já vám děkuji za váš čas. Díky, že jste byl naším hostem.
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Michal SMETANA, odborník na mezinárodní bezpečnost 
Děkuju za pozvání.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak a já předávám opět slovo do studia TN Live je připraven kolega Martin Čermák.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Ano, v Praze se dnes od rána kvůli ruské invazi na Ukrajinu konala řada protestů. Od těch ranních hodin chodili například před
ruskou ambasádu v Praze. Stovky lidí se v podvečer sešly i na pražském Václavském náměstí. A právě před zmíněnou ruskou
ambasádu v Praze je teď i kolegyně Dominika Janochová. Dominiko, jak to teď na místě vypadá?

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 
Dobrý večer. Tady u ruské ambasády je v tuto chvíli už více než tisícovka lidí. Většina z nich se sem přesunula právě z
Václavského náměstí, kde začala demonstrace v 17 hodin. Akci pořádá český a ukrajinský spolek, neboli komunita. Hned na
začátku demonstrace tam před lidi se svým projevem předstoupil pražský primátor Zdeněk Hřib a po něm se na pódiu vystřídala
celá řada řečníků. Ti vyzývají především k zastavení agrese a provolávají slávu Ukrajině. Sem se s ruskou ambasádu ale lidé
chodili už od rána a v několika případech museli zasahovat u konce policisté. Budovu ruského velvyslanectví totiž postříkali
demonstranti červenou barvou symbolizující krev. Vedle unijních vlajek měli přítomní také české, ukrajinské a běloruské vlajky
nebo transparenty odsuzující válku. Chvílemi zněla také ukrajinská hymna. Před ambasádu položili demonstranti, mezi nimiž
jsou Češi i cizinci, transparent označující ruského prezidenta Vladimira Putina za vraha. Další vyjádření nesouhlasu s ruskou
invazí se dnes konalo například i v Brně. Podle našich informací jsou v plánu i další demonstrace, a to v následujících dnech.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Válka na Ukrajině zasáhla prakticky každého i v Česku. Instituce, firmy i lidé vyjadřují Ukrajině podporu různými způsoby. Nikdo
neví, co bude dál a jaké dopady bude mít vojenský konflikt na naši zemi.

osoba 
Mám obavu o své blízké. Nevíme, co z toho může vzniknout, z takového konfliktu.

osoba 
Odsouzení, každopádně odsouzeni, protože nás to ohrozí taky. Jak ekonomicky, tak i pocitově.

osoba 
Nemělo by to být.

osoba 
Furt říkali, jako Putine, ty zaútočíš a on měl pocit, že když nezaútočí, tak jako bude za sraba, ale to, že zaútočil, se mi
samozřejmě nelíbí.

osoba 
Se mi líbil projev prezidenta, kterej to natvrdo odsoudil taky a konečně se změnil.

osoba 
Válka bude zase. To jsou Rusáci. Ti furt válčej.

osoba 
Sleduji to, katastrofa!

osoba 
Je i jich líto a jako brala bych to, kdyby přišli tady jako k nám, že jo, protože abychom jim mohli poskytnout nějaký bezpečí,
nějaký domovy.

David PIK, redaktor 
Podporu Ukrajině vyjadřují i různé instituce a firmy. Ukrajinská vlajka vlaje například na jihlavském magistrátu.

Michaela KLÁROVÁ, redaktorka 
Solidaritu s Ukrajinou vyjádřil i Jihočeský kraj, který před svým úřadem vyvěsil ukrajinskou vlajku.

David PIK, redaktor 
Své ukrajinské kolegy podporují i řidiči linkových autobusů tady na Vysočině. Na své vozy vylepují ukrajinské vlajky.

Lukáš BEDERKA, řidič linkového autobusu, Vysočina 
Podporujeme tím kolegy, co tady u nás jezdí.

Kateřina KRATOCHVÍLOVÁ, jednatelka ICOM Transport 
Je to podpora jich, je to podpora rodin. Nabídli jsme, že pokud by chtěli přivézt rodinu, že jim s tím vším pomůžeme.

Filippos KAMINARAS, majitel restaurace, Velké Meziříčí 
Naprosto odsuzujeme, co se dnes ráno stalo. Aspoň tímhle malým gestem chceme Ukrajinu podpořit.

David PIK, redaktor 
Lidé vyjadřují solidaritu s Ukrajinou i na sociálních sítích, kde si na své profily přidávají ukrajinské vlajky. Desítky lidí se na
podporu Ukrajiny sešly i před ruskou ambasádou v Praze. Na protest proti krveprolití tam někdo posprejoval rudou barvou zdi a
ruské státní znaky v jejím okolí a další se o to pokusil přímo během našeho vysílání na TN Live.
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demonstrant 
By se mohlo tam něco přidat jako tohle...

David PIK, redaktor 
Mladík následně skončil v rukou policie. David Pik a redakce, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Vladimír Putin letos oslaví sedmdesáté narozeniny. Jeho životní příběh je jako ze sovětské příručky. Jak se agenta KGB stal
jeden z nejmocnějších lidí světa? Tady je jeho profil.

Bára DIVIŠOVÁ, moderátorka 
Vladimir Vladimirovič Putin, 69 let, rozvedený, 2 dcery. Nadšenec do bojových sportů, bývalý agent KGB a ředitel FSB. Nejdéle
úřadující prezident Ruské federace. Jeden z nejmocnějších mužů planety. Podle komentátora časopisu Forbes
nejnesympatičtější člověk na světě, který si zároveň dlouhodobě pěstuje image, která připomíná kult osobnosti, navíc s prvky
superhrdiny. Vladimir Putin se narodil v Leningradu a jeho život je jako ze sovětské příručky. Vyrostl v dělnické rodině,
vystudoval práva na Leningradské státní univerzitě a už během studií se stal členem KGB. 5 let působil jako sovětský agent v
Drážďanech a dodnes se německy bez problémů domluví.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
Vladimir Putin vlastně zahájil tu kariéru v KGB, kde se seznámil s poměrně důležitými lidmi, kteří ho provázejí vlastně i v
současnosti. Tam je zajímavé to období v devadesátých letech, kdy on působil na petrohradské radnici, kdy pravděpodobně
alespoň podle zpráv, které máme, se účastnil různých velmi prapodivných schémat, která prostě rozkrádala Rusko jako taková.
On se potom vyšvihl jako člověk, který byl známý svojí loajalitou a z toho ohledu si ho vyvolilo vlastně Jelcinovo vedení.

Bára DIVIŠOVÁ, moderátorka 
Ruskou politickou scénu Vladimir Putin ovládá přes 20 let. V roce 1999 zastával úřad premiéra a po abdikaci bývalého
prezidenta Borise Jelcina ho v čele Ruska nahradil. Do prezidentského křesla poprvé usedl v roce 2000.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
On i ukazoval vlastně odlišnou tvář na rozdíl od Jelcina, že on je ten silný, on je ten mocný, on navrátí Rusku tu sílu a na tohle
to Rusové slyšeli. Postupně vlastně dával najevo, že pro něj je vlastně role státu důležitější nebo stát důležitější než jedinec. V
jeho myšlení to funguje tak, že všechno musí být podřízeno státu. Z toho důvodu máte i potlačování opozice, z toho důvodu
máte podnikatelské prostředí tak, jak vypadá, že vlastně stát si víceméně usmyslí, že ta firma je jeho, a vy, když máte štěstí, tak
vám za to aspoň vyplatí kompenzaci.

Bára DIVIŠOVÁ, moderátorka 
V některých obdobích úřadu se prezident Putin chlubil oblibou až 90 % ruského obyvatelstva. Jeho popularita ale v posledních
letech klesá.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
Tady zase u hodnocení obliby musíme brát potaz prostě a jednoduše to, že běžní Rusové mají ty možnosti informací extrémně
zkreslené. Televize jsou jenom státní, to byl právě jeden z kroků Vladimira Putina, řekněme, jeden z těch vůbec prvních,
ovládnutí televizí, takže televize vám prostě vysílá každý den to, jak je Rusko skvělé. Do toho vám vysílá to, jak je vlastně
Západ prohnilý. Navíc musíme brát potaz to, že vlastně ty průzkumy veřejného mínění nejsou provozované v nějaké svobodné
demokratické společnosti.

Bára DIVIŠOVÁ, moderátorka 
Opoziční politik Alexej Navalný tvrdí, že majetek Vladimira Putina dosahuje hodnoty až 200 miliard dolarů, v přepočtu tedy 4,3
bilionu korun. Kreml v reakci na toto tvrzení zveřejnil Putinovy příjmy za rok 2020, ze kterých vyplývá, že údajně vydělal méně
než český prezident Miloš Zeman. Jeden z nejmocnějších mužů světa má prý v garáži jen 3 auta a vlastní jen malý byt. Několik
let staré Putinovo prohlášení, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou dvacátého století, byl
momentem, kdy Západ zpozorněl. A dnešním datem se Putin zapsal do dějin, které ho zařadí mezi největší agresory v historii
lidstva.

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Nepochybně na něj budeme nahlížet negativně tady na Západě. Jestli na něj budou negativně nahlížet Rusové, to se uvidí ve
výsledků, jestli se mu podaří na Ukrajině vyhrát, a to vítězství nějakým způsobem udržet anebo naopak jestli dostaneme Rusko
skutečně do nějakého soupeření se Západem, které dlouhodobě skončí pro Rusko špatně.

Bára DIVIŠOVÁ, moderátorka 
Mnozí vrcholní státníci do poslední chvíle tvrdili, že Putin není šílenec a do vojenského tažení na Ukrajinu se nepustí. Právě o
duševním zdraví Vladimira Putina se hovoří už několik měsíců, a to nejen s ohledem na jeho věk, ale také jako možný důsledek
jeho dlouhotrvající covidové izolace.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
A ve vysílání už teď vítám našeho dalšího hosta a tím je psycholog Jeroným Klimeš. Dobrý večer. Pane doktore, jsme slyšeli v
reportáži, v poslední době se spekuluje o psychickém stavu Vladimira Putina. Jak na vás jako na odborníka působil ve svém
projevu? Myslíte si, že skutečně nemocný?

Jeroným KLIMEŠ, psycholog 
Prosím vás, ten pán je sedmdesátiletý, tzn. určitě nekypí zdravím. On je to, čemu se říká udržovaný sedmdesátník. To, že má
nějaké zdravotní potíže, je nepochybné. Na některých videích opravdu nevypadá dobře a docela i zmateně. Nicméně v tomto
věku to není překážka, která by bránila politikovi fungovat. Ty zdravotní potíže má americký prezident, náš prezident a mnoho
dalších prezidentů, tzn. tíže, která trápí pana prezidenta Putina, rozhodně není větší, než jakou vidíme u jiných prezidentů, u
jiných států a velmocí.
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Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Já jsem měla na mysli ty psychické problémy. Ono se říká, že jeho chování je v poslední době velice nepředvídatelné.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog 
Ano. Psychické jsem myslel.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Nepředvídatelné a že se stýká pouze se svými poradci.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog 
Takhle, prosím vás...

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Ano?

Jeroným KLIMEŠ, psycholog 
Takhle, já bych rád vyloučil jednu takovou věc. Lidi si myslí, že když člověk dělá velké chyby životní, že musí být nemocný. Je
třeba si uvědomit, že nejvíc autohavárií, vztaho-havárií a životních chyb nedělají rozbitá, špatná auta anebo nemocní lidi, ale
naopak zdraví lidi. Nejvíc chyb dělají zdraví lidí, tzn. to, co dneska vidíme, není projev choré mysli, ale je to špatné rozhodování
člověka, který je v podstatě zdravý. Většinu zlého třeba za druhé světové války, to nevyráběli lidi, kteří byli psychicky nemocní.
To byli lidi, kteří dělali špatné věci, ale byli to zdraví lidi. Tady ta nemoc není nutnou podmínkou toho, aby nám člověk dělal
takhle jako špatné činy.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Rozumím. Já se ještě vrátím k mé původní otázce. Říká se, že jeho chování v poslední době velice nepředvídatelné a že se
stýká pouze se svými poradci. Může tato izolace od dalších lidí nějak právě negativně působit na ten jeho duševní stav?

Jeroným KLIMEŠ, psycholog 
Tak určitě něco vyprovokovalo Putina k tomu, aby šel do této akce. A já si myslím, že to není nic jako, že by tady byla nějaká
akutní nemoc, která ho sužuje, alespoň nemáme k tomu žádné indicie pro to, že by byl teďka závažně nemocný, ale spíš se
nechal vyhecovat a já bych to viděl spíš tak jako, že to je syndrom uzavírajících se dveří, jak končí a brzo skončí, opravdu do
pár let musí skončit jeho vláda, tak on rád by podle mě po sobě chtěl zanechat nějaký pomníček, nějakou velkou tečku a díky
tomu se upíná k činu, který připomíná Herostrata, tzn. chce udělat velkej čin, na který se bude dlouho vzpomínat, ale tohle to
herostratoství v podstatě je sice psychiatrická diagnóza, ale není to něco, co bylo ho třeba u soudu vyvinilo z toho, že jednal
pod vlivem nemoci. To je prostě chování, to je nemocné chování vcelku normálního člověka.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Takže si myslíte, že si Vladimir Putin velice dobře...

Jeroným KLIMEŠ, psycholog 
Chcete říct, kdo to byl Herostartos? No...

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Myslíte si, že si Vladimír Putin velice dobře uvědomuje všechny důsledky svých rozhodnutí?

Jeroným KLIMEŠ, psycholog 
Já myslím, že kdyby stál před soudem, tak by ho brali jako zcela příčetného, že by nikdo si netroufnul říct: tento člověk je
nemocný. A zavřít ho do blázince. Na to prostě on opravdu není, ale on ví, co dělá, a ví, že rozpoutává válku, je orientovaný v
čase, v prostoru, tzn. ten člověk jako není nemocnej tak, že bysme ho museli omezit na způsobilosti. Prostě i lidi, kteří dělají
takhle velké chybné rozhodnutí, se prostě v rámci psychiatrie vedou jako lidi, kteří jsou normální a můžou rozhodovat o svém
osudu.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Dobře, pane doktore, děkujeme za váš čas.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog 
To není o psychickém zdraví pana Putina.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Rozumím, pane doktore, děkujeme za váš čas a přejeme vám hezký večer.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog 
Taky, na shledanou.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Sankce, které chystají západní státy vůči Rusku, mají ochromit tamní ekonomiku. Podle ekonomů ale budou mít negativní
dopady i v eurozóně, kde mohou způsobit propad HDP, a to o 1 až 2 %.

Filip PULTAR, redaktor 
I na poli ekonomickém je to taktický boj. Sankce budou vystupňované, každopádně ty, které by poškozovaly pouze Rusko, už
demokratické státy vyčerpaly po anexi Krymu a teď přijdou na řadu jen ty, které pocítí i evropské státy a USA.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Rusko ty sankce mohou stát třeba 10 % hrubého domácího produktu, Evropskou unii třeba 1–2 %.
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Štěpán KŘEČEK, ekonom 
Ruská burza, ta za posledních 5 dnů odmazala více než 40 % své hodnoty.

Filip PULTAR, redaktor 
Už teď některé společnosti bojkotují přepravu ruské ropy do Evropy, jenže ruskou ropu a plyn by se podařilo nahradit jen zčásti
zkapalněným plynem z USA a úplné odstřižení by finančně bolelo i Evropu.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Pokud by došlo k úplnému odstřižení ruského plynu a ruské ropy, tak si myslím, že skutečně nebudeme mít bohužel do roka
čím topit.

Filip PULTAR, redaktor 
Energetická krize tak znovu nabírá na obrátkách. Ropa je nejdražší za posledních 8 let. Barel stojí víc než 102 dolarů a
pohonné hmoty tak znovu výrazně zdraží.

Štěpán KŘEČEK, ekonom 
Se můžou ceny zvýšit zhruba o 2 Kč za litr.

Filip PULTAR, redaktor 
A kvůli zdražení ropy hrozí zvyšování cen i u dalšího zboží.

Jan ČERNOHORSKÝ, Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 
Zdražují se vstupy, budou se zase i zdražovat ceny výrobků, primárně v automobilovém průmyslu.

Filip PULTAR, redaktor 
Další sankcí má být omezení přístupu ruského režimu na kapitálové trhy Evropské unie. Jen několik hodin po invazi se ruský
rubl propadl například vůči koruně na historicky nejnižší hodnotu.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Za jednu korunu jsou 4 rubly, což nikdy v historii nebylo.

Filip PULTAR, redaktor 
Problémy mohou očekávat i čeští zaměstnavatelé.

Jan ČERNOHORSKÝ, Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 
5 % všech zaměstnanců tvoří Ukrajinci a právě ukrajinští muži mají brannou povinnost v případě mobilizace, která tady bohužel
nastala, to znamená nastane pravděpodobně nedostatek pracovních sil.

Filip PULTAR, redaktor 
Je reálné, že ruské společnosti působící mimo své území budou muset svoji činnost ukončit a ekonomové se shodují v tom, že
už není důvod Rusko ošetřit.

Jiří NOŽIČKA, ekonom, Univerzita Pardubice 
Ty sankce by měly být daleko přísnější, aby bylo jasné, že tohle nebude tolerováno.

Filip PULTAR, redaktor 
Jisté je, že na dlouhou válku nemá Rusko peníze už teď. Filip Pultar, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
V souvislosti se sankcemi vůči Rusku se jako nejsilnější kalibr skloňuje možnost odpojit tuto zemi od platebního systému Swift.
Ten umožňuje transakce mezi bankami po celém světě. Problém ale je, že velké škody by kvůli tomu počítala i Evropa.

Josef SVOBODA, redaktor 
O systému Swift se mluví jako o atomové bombě mezi zbraněmi obchodní války. Řada lidí o něm doteď ani neslyšela, a přitom
na něm stojí ekonomiky celého světa. Zjednodušeně řečeno umožňuje, aby mezi sebou mohly banky různých zemí provádět
platby.

Lubor LACINA, ekonom, Mendelova univerzita v Brně 
Když zaplatíte za nějaký nákup nějakého zboží v e-shopu a pak vám vlastně banka potvrdí, že jste tu platbu poslal, tak něco
takového dělá Swift pro mezinárodní transakce.

Josef SVOBODA, redaktor 
Systém byl uveden do provozu před 45 lety a každý den zúčtuje přes 20 000 000 transakcí. Pokud je některá země odříznutá,
má to zničující důsledky. Jako první a dosud poslední to poznal Írán v roce 2012 jako trest za vývoj jaderných zbraní.

Dagmar Vágnerová LINNERTOVÁ, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 
Konkrétně pro Írán to znamenalo, že poklesla denní produkce barelů ropy z cca 2,5 milionu denně na pouhý milion.

Josef SVOBODA, redaktor 
Země tehdy ztratila polovinu příjmů z vývozu ropy a třetinu zahraničního obchodu. Odstříhnout Rusko by bylo podobně
jednoduché. Systém spravuje nezávislá belgická společnost a podléhá tedy unijnímu právu. Problém ale je, že Evropská unie
by se stejnou zbraní zároveň střelila do nohy.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 105 / 262

http://www.newtonmedia.eu/


V případě takovýchto transakcí, jako jde třeba o plyn a ropu by mohlo dojít k velkým komplikacím.

Josef SVOBODA, redaktor 
Unie by Rusko potrestala, ale zároveň by musela řešit, jak Putinovi zaplatit za suroviny, které potřebuje. Rusko se na podobný
krok připravuje už od napadení Krymu. A stejně jako Čína vyvinulo vlastní platební systém.

Lubor LACINA, ekonom, Mendelova univerzita v Brně 
To dokážou dneska už částečně obejít. Já si myslím, že se to může týkat tak poloviny plateb, které probíhají mezi Ruskem a
zbytkem světa.

Dagmar Vágnerová LINNERTOVÁ, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 
By to taky mohlo znamenat, že by se pouze z toho Swiftu přešlo na něco jiného.

Josef SVOBODA, redaktor 
Systém Swift momentálně využívá přes 11 000 finančních institucí po celém světě. Josef Svoboda, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak, dalším hostem Televizních novin je ekonom Deloitte David Marek, dobrý večer.

David MAREK, hlavní ekonom Deloitte 
Dobrý večer.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Pane Marku, Rusko vyhrožuje zdražením plynu. Jak je Česko předzásobil touto komoditou pro případ, že by z jakéhokoliv
důvodu byly přerušeny dodávky?

David MAREK, hlavní ekonom Deloitte 
Tak zásoby jsou nižší než obvykle, ale vzhledem k mírnému průběhu této zimy bychom tuto topnou sezónu nejspíše ještě
zvládli. Samozřejmě problém je potom, zda bychom přes léto stačili doplnit zásobníky na další topnou sezónu, jako se to právě
nepovedlo loni v průběhu léta a podzimu. Takže letošní zima, ta už víceméně odeznívá a navíc byla mírná. A teď se hraje spíše
o topnou sezónu pro příští rok.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Už se děje něco dramatického, významného s cenami plynu a ropy na trzích?

David MAREK, hlavní ekonom Deloitte 
Zejména ceny ropy vystřelily velmi vysoko, dnes se přiblížily hranici 105 dolarů za barel a jsou nejvýše od července roku 2014.
Ceny plynu zareagovaly také. Vrátily se v podstatě do blízkosti maxim, které dosahovaly v prosinci loňského roku, kdy na tom
trhu byla tak trošku panika, takže obě dvě energetické komodity během dneška v reakci na konflikt na Ukrajině výrazně
zdražily.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ve světě po dnešku v podstatě nastala nová situace. Jak můžeme v dohledné době snížit závislost na ruském plynu a ropě?
Když říkám v dohledné době, tak tím právě myslím třeba už tu nadcházející topnou sezónu.

David MAREK, hlavní ekonom Deloitte 
To je opravdu velmi složité, protože vazby nejenom Česka, ale prakticky celé Evropy na ruskou energetiku jsou velmi
významné. Jistě lze po jistou krátkou dobu přesměrovat třeba toky zkapalněného plynu po světě. Naposledy tak učinilo
Japonsko nebo Spojené státy směrem do Evropy, ale to znamená, že by zase někde musely vzniknout nové kapacity na
zkapalňování zemního plynu, také nové kapacity v přístavech na nakládání a vykládání. A to se nedá udělat z jednoho roku na
rok, takže teď v té dohledné době, jak říkáte, to je obtížně řešitelné.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Může ukrajinská krize změnit pohled Evropanů na energetické zdroje? Zrychlí se například zavádění alternativních zdrojů
energií, budování jaderných elektráren?

David MAREK, hlavní ekonom Deloitte 
Zcela určitě. V tom krátkém horizontu může dojít k tomu, že budeme muset se vrátit k některým zdrojům, které jsme už třeba
vypnuli nebo které jsme nechtěli. To je zejména potom otázka na německou energetiku. V tom delším horizontu určitě budeme
chtít více aspektovat nezávislost na vnějších dodávkách, a tedy i posílit vlastní zdroje, včetně těch obnovitelných.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Západ pohrozil, už tak vlastně hrozí delší dobu, Rusku vyloučením ze systému Swift. Říkal to dlouho dopředu. Předpokládejme,
že s tím Rusko tedy počítalo. Jak vážný problém by to pro ruskou ekonomiku představovalo?

David MAREK, hlavní ekonom Deloitte 
Byl by to opravdu zásadní problém. Znamenalo by to vyřazení velké části ruské ekonomiky ze světové ekonomiky. Byl by to
doslova náraz do zdi, který by asi ruská ekonomika pár týdnů zvládala, ale při představě, že by to mělo být vypnuto už jenom
třeba pár měsíců, tak by se ruská ekonomika dostala možná do velmi, velmi závažných potíží. Je to opravdu velmi silný kalibr a
je pravda, že by samozřejmě přerušení transakci s Ruskem bolelo také druhou stranu, ale v tomto případě jde o politické
rozhodnutí, které logicky má i své ekonomické následky, ekonomické náklady.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Jak si vlastně stojí ruská ekonomika? Představte českému občanovi, který nemá běžně možnost sledovat vývoj ruské
ekonomiky, jak silné Rusko je? Protože ono hodně investuje do sebeprezentace jako globální mocnosti, vojenské, politické,
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ekonomické.

David MAREK, hlavní ekonom Deloitte 
Představte si velikost Ruska a srovnejte to se zeměmi, jako je Korea nebo Austrálie. Co do počtu obyvatel nebo co do velikosti
území je to mnohonásobně větší země, ale ekonomicky je právě tak silná jako zhruba tyto dvě země. Tzn. nejde o žádnou
globální ekonomickou velmoc. To jsou Spojené státy, Čína. Velkými ekonomikami jsou Velká Británie a Německo. Rusko je
středně velkou ekonomikou, která by mohla být daleko větší, kdyby nebyla tak zaostalá, jak je.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Poslední otázka, a prosím o stručnou odpověď, co říkáte postoji Číny? Ta zatím se drží lehce stranou. Může zásadně změnit tu
situaci?

David MAREK, hlavní ekonom Deloitte 
Z ekonomického úhlu pohledu je samozřejmě velmi silná obchodní vazba mezi oběma velmocemi, takže Čína stojí tak trošku
stranou, protože v případě Číny byly vždy na prvním místě ekonomické a obchodní zájmy, a proto se snaží hrát tu hru tak, aby
si nezkazila ekonomické vztahy ani se Spojenými státy, ani s Evropou a ani s Ruskem, takže tady jde o, řekněme, určitý
pragmatismus, který se asi dá očekávat.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Pane Marku, děkuji za váš čas. Děkuji, že jste byl naším hostem, hezký večer.

David MAREK, hlavní ekonom Deloitte 
Hezký večer.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Před malou chvílí vystoupil se svým projevem americký prezident Joe Biden. Řekl, že Vladimir Putin je agresor a ponese
následky. Přímo na něj ale zatím sankce nemíří. Spojené státy jich ale zavádí celou řadu. Úřady zmrazí aktiva dalších čtyř
bank. Mají dopadnout i na oligarchy, kteří žijí ve Spojených státech a podíleli se na současné situaci na Ukrajině. Joe Biden
také řekl, že sankce tvrdě zasáhnou ruský vojenský průmysl. Spojené státy také posílají další vojáky do Německa.

Joe BIDEN, americký prezident 
Ruská armáda zahájila brutální útok na ukrajinský lid. Putin odmítl diplomacii a tento útok měl naplánovaný celé měsíce.
Uvalené sankce budou znamenat pro ruskou ekonomiku, jak okamžitě, tak dlouhodobě těžkou ránu. Dopad na Rusko bude
maximální a minimální na Spojené státy a západní spojence. Vím, že to bude bolet. Ameriku už to bolí, ale tohle je kritická
situace a nemůže zůstat bez odezvy. Kdybychom ustoupili, byla by naše situace ještě horší. My hájíme svobodu a mír. Není
možné si připustit tu chmurnou vizi budoucnosti, kdy se každá země bude zmocňovat státu podle libosti. USA a naši spojenci z
této krize vyjdou silnější a mnohem odhodlanější. Putin si vymyslel hrozbu a tvrdí, že ji porazí. Historie nám ale ukazuje, že tomu
nikdy tak být nemůže, že vždy tohle skončí porážkou agresora a odporem podmaněných zemí.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Bezmocní Ukrajinci po celé zemi bojují o holý život. Lidé se snažili od časného rána nakupovat alespoň základní potraviny a
vodu. Ti, kdo mohli a měli kam, utekli z bombardovaných domovů pryč.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Ukrajinci hromadně opouští zemi a Česko jim je podle slov ministra vnitra Víta Rakušana připraveno pomoci. Azylová zařízení
mohou okamžitě s přijímáním migrantů začít. Už od rána se na ukrajinsko slovenských hranicích tvoří dlouhé kolony lidí, kteří
prchají. Chaos je také na vlakovém nádraží v Kyjevě.

Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
Ministr vnitra Vít Rakušan dnes aktivoval první, zelený stupeň plánu ze čtyř. Je připraven ale spustit i druhý, oranžový stupeň,
který počítá až s 5000 uprchlíky.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Ta ubytovací zařízení v majetku ministerstva mají nějakou kapacitu. Projdeme všechny rezortní objekty. Ze všech těchto
objektů v řádech tisíců desetitisíců míst chceme skutečně udělat možné kapacity pro ubytování.

Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
Migranti by mohli zamířit do těchto detenčních zařízení. V Kostelci nad Orlicí s kapacitu 275 lůžek, v Havířově se 132 lůžky
anebo do zastávky u Brna. Ubytování může poskytnout i tranzitní prostor mezinárodního letiště v Praze-Ruzyni a záložní
kapacity je připraveno poskytnout i zařízení ve Vyšní Lhotě se 120 lůžky. S pomocí krajů a obcí ale prý nebude problém vytvořit
tisíce dalších míst. Kraje pomáhají už nyní.

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/ 
Jedná se o kapacitu přibližně v této chvíli řádově jednotek stovek míst.

Petra PECKOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /STAN/ 
10 000 000 Kč jako humanitární pomoc Ukrajině.

Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
Pomocnou ruku nabízí i hoteliéři. Ti poskytli svá lůžka už během pandemie. Poskytnou je i teď.

Václav STÁREK, prezident, Asociace hotelů a restaurací ČR 
3,5 tisíce pokojů dvoulůžkových po celé České republice.

Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
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Podle analytiků bude migrační vlna extrémní.

Martin ROZUMEK, ředitel, Organizace pro pomoc uprchlíkům 
Zprávy z Ukrajiny jsou hrozivé, takže tím, že tady žije odhadem 200 000 Ukrajinců, tak bezpochyby budou přicházet jejich
příbuzní. Já si myslím, že to budou možná i desítky tisíc osob.

Jan ZÁLUŽSKÝ, redaktor 
Na Ukrajinu s humanitární pomocí vyrazí také naši hasiči. Stovky milionů korun Ukrajincům nadacím poslali čeští podnikatelé a
firmy. Pokud chcete nabídnout i vy migrantům střechu nad hlavou, odešlete e-mail na tuto adresu. Lidé v nouzi budou brzy vaši
pomoc potřebovat. Jan Zálužský a redakce, televize Nova.

Martin ČERMÁK, moderátor 
A na ukrajinsko-slovenské hranici je nyní i reportér Michal Borovský, a to přímo na hraničním přechodu u města Užhorod.
Michale, pověz nám, jak to tam právě teď vypadá?

Michal BOROVSKÝ, redaktor 
Dobrý večer. My stojíme na hraničním přechodu Vyšné německé Užhorod. A tady se už od rána tvoří kolony aut a autobusů. Ty
kolony jsou v tuto chvíli už skutečně dlouhé. Čeká se až 12 hodin. V těch automobilech sedí ukrajinští obyvatelé, kteří prchají
před válkou. Bombardování a střelba byly slyšet dokonce pouhých 100 km od slovenských hranic ve městě chybí
/nesrozumitelné/. Slovenský premiér Eduard Heger řekl, že Slovensko bude plnit principy solidarity a lidskosti a vybídl občany,
aby měli s uprchlíky Ukrajiny pochopení a soucit. Slovenské kraje, které sousedí s Ukrajinou, nabídly tisíce lůžek. Připravují pro
nouzové přijetí uprchlíků tělocvičny, internáty, turistické ubytovny a další prostory. V Košickém kraji u hranic s Ukrajinou se už
také vybírají pozemky, kde by mohla vzniknout tzv. stanová městečka. Slovensko navíc pošle na své hranice až 1500 svých
vojáků. To je ode mne pro tuto chvíli vše a já přeji, pokud možno, klidný večer.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
A je s námi další host ve vysílání. Tím je bezpečnostní analytik, diplomat a poradce premiéra Tomáš Pojar. Dobrý večer. Pane
Pojare, může NATO pomoci Ukrajině ještě jiným způsobem, než jsou dodávky zbraní materiálu a penězi? Je něco takového
možné? Europoslanec Zdechovský v našem vysílání ne přímo nabádal, ale naznačil, že by mohlo jít i o přímou vojenskou
pomoc.

Tomáš POJAR, diplomat a bezpečnostní analytik 
Tak v tuto chvíli musíme v první řadě držet palce Ukrajincům, aby se jim dařilo tu svoji obranu zvládat, protože oni jsou ti, kteří
tam krvácejí, oni jsou ti, kteří bojují za svou zem a my jim musíme dát co největší morální podporu, aby se drželi, a musíme
doufat, že budou mít i štěstí v tom, aby se drželi. A jasně, máme být připraveni Ukrajině pomoci, ale teď je to skutečně na
Ukrajincích a zároveň na našem tlaku na Rusko, na Ruskou federaci, a na jasný vzkaz toho, že i ruští občané podle mě nejsou
ochotni umírat na ukrajinském bojišti a zároveň nejsou ochotni jako chudnout díky tomu, že ruský prezident rozhodl o dalším
dějství ruské imperiální politiky a že vtrhnul na Ukrajinu minulou noc.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ano, Ukrajina požádala Turecko, aby uzavřelo Bospor a Dardanely pro ruské lodě, což by v podstatě uvěznilo ruské
námořnictvo v Černém moři, zamezilo by mu to v přístupu do Středozemního moře. Je z vašeho pohledu něco takového
představitelné?

Tomáš POJAR, diplomat a bezpečnostní analytik 
Tak to záleží hodně na Turecku a z mého pohledu to představitelné je a já doufám, že se k této výzvě Turecko postaví čelem.
Já sám nevím, co to přesně znamená, jak důležitý krok by to byl, ale pokud to Ukrajina požaduje, tak doufám, že Turecko
vstřícné bude.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Co se stane, pokud Ukrajina padne? Jaký vývoj očekáváte?

Tomáš POJAR, diplomat a bezpečnostní analytik 
Tak musíme zadržovat Rusko, zadržovat ruskou expanzi a snažit se, aby expandovalo co nejméně, aby co nejméně se to přelilo
k nám, aby ten Putinův plán překreslení bezpečnostních mapy Evropy, překreslení těch posledních 30 let, aby nevyšel nebo
aby vyšel co nejméně. On skutečně předestřel návrat před rok '97, respektive on jasně deklaroval a řekl, že chce
znovuobnovení té moci Sovětského svazu v těch hranicích, jak je znal, když byl rozvědčíkem KGB, sovětským rozvědčíkem
KGB a seděl tady u nás v Drážďanech pár kilometrů za českými hranicemi. A já doufám, že se mu to povede co nejméně a já
doufám, že za to bude pykat. A já jsem hluboce přesvědčen o tom, že spousta ruských občanů si myslí to samé a že je
zahanbena tím, co se děje, a myslím, že máme i podpořit ruské občany, kteří skutečně jako nesouhlasí s tou politikou, kterou v
tuto chvíli Ruská federace dělá. A myslím si, že jich je hodně a doufám, že jich je hodně.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Jakým způsobem zastavit rozpínavost Ruska? Protože Západ uplatňuje sankce, Rusové vzkazují, že už jsou vlastně na sankce
zvyklí, koneckonců ani teď jim nezabránily v útoku. Tak co ještě se dá dělat? Není to nakonec tak, že jediné, čemu toto vedení
rozumí, je síla?

Tomáš POJAR, diplomat a bezpečnostní analytik 
Ano, toto vedení bohužel rozumí síle a zejména síle, to si musíme přiznat. Právě proto musíme držet palce Ukrajincům, aby
sestřelili co nejvíc ruských letadel, co nejvíce ruských helikoptér, aby se trefili do co nejvíce těch okupačních tanků, protože to
bohužel je jediné, čemu ruské vedení rozumí. Na druhou stranu musíme mít dlouhodobý plán a dlouhodobý plán je skutečně
zadržování Ruska, respektive této expanzivní politiky Ruska. A musíme se připravit na dlouhodobý střet, na novou studenou
válku a možná na novou železnou oponu, ale dobrá zpráva pro české občany je, že díky našemu členství v Severoatlantické
aliance a Evropské unii, tak budeme na té správné straně železné opony a já jsem tomu jedině rád.
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Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ano. Pane Pojare, děkuji za odpovědi a přeji, pokud možno, klidný večer. Díky, že jste byl s námi.

Tomáš POJAR, diplomat a bezpečnostní analytik 
Mějte se pěkně. Dobrou noc.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Historie obou zemí je propletená. Rusko do určité míry odvozuje svou identitu ze středověké Ukrajiny a sám Vladimír Putin
označuje Kyjev za matku všech ruských měst. V různých historických dobách byla Ukrajina několikrát součástí ruského impéria
a to mělo vždy snahy poruštit. Dodnes je ztráta Ukrajiny něco, co Kreml nedokáže překousnout.

redaktor 
Nekonečné pláně, stepi, pole a občas lesy. Ukrajina na rozdíl třeba od Česka nemá žádnou přirozenou přírodní hranici a ta se
v historii po válkách vždy rychle měnila. V Rusku panuje názor, že Ukrajina je jeho součástí a že ji potřebuje.

Jurij SOPRONOV, obyvatel Charkova 
Chtěl bych, aby na nás ta velká země na severu zapomněla. My je nepotřebujeme a chceme, aby ani oni nás nepotřebovali.

redaktor 
Obě země dnes odvozují svou identitu od středověké Kyjevské Rusi. Moskva vznikala v době jejího rozpadu a po mongolských
invazích se do ní z Kyjeva rychle přesouvala moc.

Vladimir, obyvatel Charkova 
Mír s Ruskem nikdy nebude. Dokud je Rusko, tak nebude mír. Bojujeme spolu v podstatě už od doby, kdy vznikla Moskva.

redaktor 
Velká část dnešní Ukrajiny pak byla dlouho součástí Polsko-litevské unie. Zbavit se nadvlády katolické polské šlechty místním
pomohli Rusové. Nebylo to ale zadarmo a Rusko tu rychle převzalo moc. Jih ovládali Tataři a část dnešní západní Ukrajiny
patřila Habsburkům. Na konci první světové války získala Ukrajina na pár let nezávislost, než ji obsadila Rudá armáda. Dnes je
označována za obilnici světa. Děsivé období, kdy během Stalinova hladomoru umřelo až 10 000 000 Ukrajinců, je dodnes
sporné. Historici se přou, jestli šlo o výsledek špatné komunistické správy nebo o účelnou genocidu. Kvůli Sovětskému teroru
někteří Ukrajinci vítali vpád nacistického Německa, dokud nezjistili, že Hitler není o nic lepší. Zpětně osudové rozhodnutí,
tenkrát jen formální změna. V roce 1954 převedl Stalinův nástupce Nikita Chruščov Krym z ruské pod ukrajinskou správu.
Důvodů mohlo být víc. Poloostrov je spojený s ukrajinskou pevninou, což mělo usnadňovat správu, dopravu a podobně a
Chruščov měl na Ukrajinu silné vazby. Sovětský svaz potlačoval ukrajinskou kulturu a jazyk. Docházelo k rusifikaci. Na začátku
sovětské nadvlády tvořila ruská menšina 9 % populace dnešní Ukrajiny. V roce 1990 to bylo 22 %. Rusové nahradili i násilím
vysídlené Tatary na Krymu. 24. srpen 1991. Ukrajina vyhlásila nezávislost. V referendu bylo pro 90 % obyvatel. I na
poruštěném Donbasu to bylo přes 85 %. Rozpolcenost ukázal jen Krym. Přes 40 % obyvatel poloostrova chtělo zůstat s
Ruskem. Rozhodnutí o nezávislosti ale zdaleka neznamenalo pálení mostů s Ruskem nebo prozápadní směřování. V
devadesátých letech sužovala Ukrajinu korupce a ekonomické problémy. Inflace dosáhla 10 000 %. Stát kolaboval. Volby v
roce 2004 zmanipuloval proruský kandidát Janukovič. Lidé vyšli do ulic a jejich tzv. oranžová revoluce nakonec slavila úspěch.
Volby se opakovaly a do čela země se dostal prozápadní kandidát Juščenko, který během krize přežil pokus o otravu. Tou
dobou se začínal rýsovat konflikt s Ruskem. To Ukrajinu několikrát ochromilo, když ji vypnulo plyn. Záměr byl a je jasný – za
žádnou ji neztratit a předat Západu.

Alexandra SHANDROVÁ, ukrajinská novinářka 
Vladimír Putin se snaží, aby Rusové nenáviděli Ukrajinu. Snaží se v lidech vzbudit názor, že je to Rusko, kdo se musí dát
Ukrajiny. Sice to zní šíleně, ale Rusové tomu věří.

Jurij SOPRONOV, obyvatel Charkova 
Putin chce vytvořit malý Sovětský svaz. To my nechceme, alespoň tedy já ne.

redaktor 
V prezidentské odvetě v roce 2010 už Viktor Janukovyč zvítězil legitimně. K překvapení všech vedl proruský prezident zemi do
náruče Evropské unie. Pak ale otočil, dohody s EU smetl ze stolu a zasadil se o bližší spolupráci s Ruskem. Nespokojení
Ukrajinci vyšli do ulic. Začal Euromajdan.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak a z našeho speciálního vysílání Televizních novin je to už úplně všechno. My samozřejmě situaci nadále dál sledujeme.
Aktuální informace a videa najdete na našem webu TN.cz. Přejeme vám klidný spánek.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Děkujeme vám za pozornost a na viděnou.

Sociálně politické a sociálně-ekonomické dopady unijní Zelené dohody pro Evropu
TISK , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: FÓRUM sociální politiky , Strana: 23 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 00:28 , Rubrika: Anketa ,
Země: Česko
V prosinci 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal), v níž se zavázala k
dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Do roku 2030 mají být čisté emise sníženy alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi
z roku 1990. V prosinci 2020 schválila Zelenou dohodu Evropská rada (tedy i tehdejší český premiér). V červenci 2021 Komise
vydala balíček „Fit for 55“ - legislativní návrhy na transformaci hospodářství (zejména energetiky a dopravy) mající napomoci
dosažení záměrů klimatické politiky do roku 2030. Má se tak stát mimo jiné rozšířením emisních povolenek do stavebnictví a
zákazem prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR balíček „Fit for 55“ ve
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stanoveném termínu neprojednala. Senát ČR loni v listopadu - ve shodě s tehdejší vládou, tedy ještě kabinetem Andreje
Babiše - vyslovil veto několika ze 13 návrhů balíčku „Fit for 55“. Takzvané odůvodněné stanovisko, které může vést k aktivaci
unijního mechanismu žluté karty, senátoři schválili například vůči následujícím návrhům Komise: zdanění energetických
produktů a elektřiny, zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové
osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, podpora energie z obnovitelných zdrojů. Podle českých senátorů jsou některé
z návrhů Komise v rozporu se zásadou subsidiarity, podle níž se záležitosti mají řešit na úrovni členských států EU. Senát ČR si
od Evropské komise vyžádal dopadovou studii, která má posoudit vliv chystaných unijních nařízení. Časopis Fórum sociální
politiky nyní přináší anketu na téma předpokládaných sociálních, sociálně politických a sociálněekonomických dopadů unijní
Zelené dohody pro Evropu. Redakce oslovila řadu ekonomů, sociologů, politologů a dalších relevantních odborníků a
odbornic. Snažili jsme se o pluralitu oborovou, světonázorovou i genderovou. Ta posledně jmenovaná se nakonec příliš
nenaplnila, věříme nicméně, že články alespoň některých ekonomek atp., které se nyní pro různá zaneprázdnění omluvily,
budeme moci přinést v dalších číslech. Ostatně to platí nejen o ženách. Nyní tedy předkládáme celkem 14 abecedně řazených
anketních odpovědí a jsme připraveni se tématům sociálních, sociálně politických a sociálně-ekonomické dopadů unijní Zelené
dohody pro Evropu věnovat i v dalších vydáních Fóra sociální politiky. 

Green Deal nesmí ohrozit konkurenceschopnost a ekonomickou úroveň průmyslu 
Bohuslav Čížek 

Za Svaz průmyslu a dopravy ČR vnímáme skutečnost, že Česká republika Green Deal akceptovala a musí ho přijmout.
Nemůžeme se zabývat tím, zda zelenou dohodu chceme, nebo ne. Berme ji jako fakt a příležitost pro celou společnost. Na
druhé straně je ale potřeba nastavit takovou trajektorii dosažení klimatické neutrality Evropské unie, která neohrozí
konkurenceschopnost a ekonomickou úroveň průmyslu. Pro Česko bude dekarbonizace i vzhledem k výchozí pozici či struktuře
naší ekonomiky s vysokým podílem průmyslu náročnější, a to i ekonomicky, než u jiných evropských států. 
České firmy přitom už teď investují nemalé prostředky do environmentálních opatření, včetně ochrany klimatu. Stanovují si
vlastní cíle, využívají obnovitelné zdroje energie, recyklují své produkty nebo se odklánějí od některých materiálů. Musíme ale
znát dopady environmentálních opatření na všechny sektory a diskutovat o nich, jedině tak předejdeme negativním důsledkům
pro naši ekonomiku. Je proto potřeba o legislativních návrzích aktivně a věcně diskutovat. 
Některé legislativní návrhy předložené Evropskou komisí v balíčku Fit for 55 jsou totiž příliš přísné. Stanovují řadu cílů a
podcílů, které povedou k neefektivitě vynaložených investic, například u úspor energie nebo podílu obnovitelných zdrojů
energie v průmyslu. V návrhu balíčku Fit for 55 Evropské komise nám také chybí studie dopadů na členské státy, kterou
Evropská komise měla podle úkolu z Evropské rady zpracovat, ale neudělala to. Členské státy tak neznají ekonomické dopady
jednotlivých legislativních návrhů ani balíčku Fit for 55 jako celku. Za velkou chybu považujeme i to, že studii konkrétních
dopadů Green Dealu na průmysl nemá v tuto chvíli ani samotná Česká republika, byť ji Svaz průmyslu a dopravy po vládě
požaduje už rok a půl. 
Ing. Bohuslav Čížek, Ph. D., MBA (bcizek@spcr.cz) je ředitelem Sekce hospodářské politiky a zástupcem generální ředitelky
Svazu průmyslu a dopravy ČR (Economic Affairs department, Confederation of Industry of the Czech Republic), Freyova
948/11, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Česká republika. Je hlavním analytikem, ekonomem a expertem SP ČR v oblasti financí,
daní či investic. 

Teď nebo nikdy 
Petr Doubravský 

Evropská zelená dohoda (dále též ZD) ve snaze o řešení environmentální krize opomíjí jeden zásadní fakt: její podstatu.
Shodnemeli se - a vědci se na tom shodují - že za změnami klimatu stojí civilizace, pak se musíme shodnout na tom, že problém
tkví ve společenských vztazích. Chceme-li environmentální problémy řešit, nesmíme je oddělovat od problémů sociálních.
Zjednodušeně řečeno: klimatická politika musí být sociální politikou a naopak. 
Máme-li žít v souladu s přírodou, musíme se oprostit od logiky nekonečného ekonomického růstu. ZD tento fakt nebere v potaz.
Proto vznikl dokument Nové dohody, který má ambici ukázat, že spravedlivá ekologická transformace je možná (Re:set, 2021).
Navzdory potřebné a žádoucí kritice můžeme ZD uchopit jako příležitost. Byla by škoda, kdyby peníze plynoucí z EU přišly
vniveč. Je ovšem na nás, kam a komu poplynou. 
Potřebujeme vytvářet nová zelená pracovní místa a zajistit, aby ekonomické zisky zůstávaly v místě jejich vzniku. V tomto
smyslu je energetická transformace - která se děje, ať už chceme nebo ne - příležitostí. Máme šanci zbavit se energetických
gigantů, kteří si uzurpují čím dál více ekonomické, politické i mediální moci, zatímco své zisky odvádí do zahraničí. A nahradit je
decentralizovanými a komunitními zdroji energie. 
Zda příležitost, která se nám nabízí, využijeme, závisí na nás - od podniků, obcí a krajů až po vládu a ministerstva, která o
rozdělování fondů rozhodují. Neúprosnost klimatické krize vede pouze k jedinému možnému závěru: je to teď, nebo nikdy. 
Zdroj Re:set: Nová dohoda: program sociálněekologické transformace pro Českou republiku. Eds. Radek Kubala a Barbora
Bakošová, 2021, dostupné z: https://novadohoda. cz/ Petr Doubravský (petr-doubravsky@seznam.cz) studuje obory
environmentální studia a ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně (Masaryk University), Joštova 218/10, 602 00 Brno, Česká
republika. V roce 2019 stál u zrodu hnutí Fridays For Future v České republice a působí v platformě pro sociálně-ekologickou
transformaci Re-set. Je jedním z mluvčích výzvy Nová dohoda. 

Zohlednit potřeby států s ohledem na jejich možnosti a právo volby energetického mixu 
Richard Hindls 

Green Deal je realita. Oč může být spor, je cesta, jak ji nakonec naplnit. Výsledek ovlivní řada okolností, mj. míra empatie vůči
aktérům Dohody. Úspěšnost politiky (nejen energetické či ekologické) se neměří proklamovanými čísly a cíli, nýbrž tím, jak se s
nimi ztotožní lidé, podnikající subjekty i celá společnost. Odhodlání nestačí ke spontánní podpoře. A zde možná v sobě Dohoda
skrývá některé pasti. 
Respekt k národním zájmům a možnostem Evropská rada při přípravě Dohody Evropskou komisi žádala, aby se zpracovala
studie dopadů na jednotlivé státy (environmentální, ekonomická, sociální hlediska). Země mají mít prostor definovat svůj vklad
k Dohodě s respektem ke svým možnostem a s právem volby energetického mixu. Příkladem je označení jádra za zelený zdroj,
analogií je více. Že národní zájem podvazuje realizovatelnost dohod? Nejspíš nikoli: národní entita není alternativou naplňování
dohod, ale jejich součástí. Bez vkladu států nelze naplnit ani společný cíl. 
Sociální kompakt 
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Je projevem solidarity. Sociální klimatický fond ukazuje, že překladatel je si rizik vědom. Nutno podpořit skupiny obyvatel, jež
budou opatřeními nepřiměřeně zasaženy (zdražováním energií, ztrátou sociálních jistot aj.). Umíme kontrolovat a korigovat
fungování Fondu? I nákladově? 

Nepodkročitelná mez 

Realizace nemůže atakovat hranici chudoby a nedostatku. Což platí pro občany, firmy i společnost. Kolona opatření má jet dle
nejpomalejšího prvku, tj. dle sociálně nejslabších aktérů. Jinak mohou i ti úspěšnější a silnější tratit víc, než získají. Dohoda
říká: „Sociální klimatický fond bude podporovat občany EU, kteří jsou nejvíce postiženi či ohroženi chudobou [...] Pomůže mírnit
náklady těm, jichž se změny dotknou nejvíc, a zajistit, že přechod bude spravedlivý a nikdo nezůstane opomenut“. Známe
parametry, že záruky budou fungovat? 
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., FEng. (hindls@vse.cz) je emeritním rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze; v
současnosti je profesorem na Katedře statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v
Praze (Department of Statistics and Probability, Faculty of Informatics and Statistics, Prague University of Economics and
Business), nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Česká republika. Zaměřuje se na analýzu a prognózu ekonomických
časových řad a na didaktiku výuky statistiky. Zabývá se rovněž makroekonomickými ukazateli, metodikou a obsahovou náplní
ukazatelů tvorby a užití HDP. 

Zelená dohoda pro Evropu - zelený imperativ? 
Michal Hrubý 

Zelená dohoda spoléhá na snižování emisí mimo jiné díky změně spotřeby, ke které je nutné pochopit závažnost problému
klimatické změny ze strany veřejnosti, a využití nových technologií, k jejichž pochopení je třeba specifických znalostí. 
Některé světové závazky a samotná Zelená dohoda jsou produktem posledních let. Naproti tomu boj proti znečištění životního
prostředí a boj proti změně klimatu nejsou novinkou, stejně tak i mnoho nízkouhlíkových a moderních technologií v energetice
a průmyslu známe desetiletí. Od konce 19. století až dodnes se v mnohém spoléháme na inovace založené na tehdejších
fyzikálních objevech (Smil, 2021). 
Komercializace fotovoltaiky trvala od poloviny minulého století desítky let. Jak dlouho tedy bude trvat v případě dalších
technologií? V otevřené české ekonomice se silným zapojením do globálních dodavatelských řetězců by bylo ideální, aby
výroba a inovace potřebné ke komercializaci probíhaly zde. Příkladem může být automobilový průmysl - je potřeba se
přizpůsobit globálním trendům, včetně elektromobility a alternativních paliv, ale také samostatně inovovat. 
Inovace vychází z lidské kreativity a znalostí. Je imperativem, aby v této zelené transformaci více lidí znalo jednotky jako
CO2ekv, kWh nebo MJ a umělo s nimi denně pracovat. Tento drobný krok ve vzdělání je třeba silně podpořit. Nejen že poté
budeme mít kvalitní pracovní sílu pro produkty a technologie globálně žádané, ale s vyšším vzděláním se zlepší také
společenské pochopení významu boje se změnou klimatu. 
Zdroj Smil, V.: Numbers Don't Lie. London: Penguin Random House, 2021. 
Ing. Michal Hrubý (mhruby@europeum.org) je výzkumným pracovníkem Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM
(EUROPEUM Institute for European Policy), Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha, Česká republika. Zaměřuje se na
zelenou ekonomiku, průmyslovou dekarbonizaci a spotřební chování. 

Evropská unie svou Zelenou dohodou nedokázala překročit svůj stín 
Naďa Johanisová 

Cílem dokumentu Zelená dohoda pro Evropu (dále ZD) je řešení klimatické i obecnější environmentální krize. Dovolím si
odpovědět na důležitou otázku, která nebyla v anketě položena: Nakolik umožní realizace ZD skutečné řešení těchto krizí?
Domnívám se, že její účinnost v tomto směru bude omezená, protože Evropská unie v ní nedokázala překročit svůj stín.
Nepřiznává skutečnost, že růst ekonomiky i tzv. volný obchod (obojí jsou v ZD prosazovány) jsou faktory, které ke klimatické
krizi a likvidaci života na Zemi nejen přispívají, ale přímo i nepřímo je způsobují. Evropa tak zatím nedokázala vykročit ze svého
oslnění neoklasickou ekonomickou ideologií a v dokumentu se pokouší spojit ideály, které stojí proti sobě: posílení
ekonomického růstu a „usnadnění“ mezinárodního obchodu na straně jedné a ochrany klimatu a bohatství života za zemi na
straně druhé. Z dokumentu prosvítá i problematické oslnění moderními technologiemi, „digitální transformace“ je tu zkratkovitě
vzývána jako cesta k „ekologické transformaci“. 
Za pozitivní tvář ZD a chystaných opatření „Fit for 55“ pokládám jak některé konkrétní navrhované veřejné politiky, tak
obecnější teze o solidární a spravedlivé transformaci a o nutnosti zapojení veřejnosti do snah ochranu klimatu. Právě o nich by
se mělo u nás víc diskutovat a hledat k nim cesty (první vlaštovkou je publikace Re:set, 2021). V řešeních „zdola“ je skryt
obrovský potenciál jak sociálněekonomický, tak ekologický. Jmenujme například zahrádkářské osady (Duží et al., 2021), lokální
potravní iniciativy typu komunitně podporované zemědělství či třeba komunitní energetiku, kterou postuluje evropská směrnice,
ale u nás pro ni zatím chybí adekvátní právní báze. Zdroje Duží, B., Johanisová, N., Vávra, J.: Zahrádkářské osady aneb proč
neztrácet půdu pod nohama. Ostrava: Ústav Geoniky, 2021. Re:set: Spravedlivá transformace očima místních lidí. Re:set,
platforma pro sociálněekologickou transformaci, 2021, dostupné z: https://reset.cz/wpcontent/uploads/2021/11/transformace-
fin.pdf RNDr. Naďa Johanisová, Ph. D. 
(johaniso@fss.muni.cz) působí na Katedře environmentálnch studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
(Department of sociology, Faculty of social studies, Masaryk University), Joštova 218/10, 602 00 Brno, Česká republika.
Zaměřuje se na kritické přístupy k ekonomii středního proudu a na heterodoxní ekonomické iniciativy (ekonomické alternativy). 

Riziko vlny protestů, která nakonec může smést i samotnou EU 
Ondřej Krutílek 

Nebudu zastírat, že mám ze sociálněekonomických dopadů unijní Zelené dohody obavu. Green Deal je totiž příliš ambiciózní a
kvůli boji s emisemi oxidu uhličitého, ke kterému se v takovém rozsahu nepřipojil kromě EU nikdo na světě, omezuje svobodu
volby. A ještě klame. Výslovně nic nezakazuje, ale de facto klade na řadu sektorů takové nároky, že z možných cest zpravidla
zůstává jen jedna jediná, a to ještě hodně hrbolatá. Vezměte si například automotive. Green Deal sází vše na jednu kartu -
elektromobilitu. Ta sice principielně není špatně, ale rozhodně se nehodí vždy, zvláště když jsou drahé baterie a chybí
potřebná infrastruktura. Jaké to bude mít důsledky v zemi, jako je Česká republika, kde máme pátý nejstarší vozový park v EU?
Budeme si ještě déle držet stará auta se spalovacími motory, protože ta nová budou stále dražší. Na ojeté elektromobily buď
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nebudeme mít, nebo jim při stávajícím stavu technologie nebudeme důvěřovat. Přitom na elektromobilitu budeme přispívat
všichni ze svých daní, například skrz budování dobíjecích stanic z veřejných peněz nebo šrotovné. Nepomůže to nikomu - ani
klimatu (protože v tom jako EU budeme sami), ani inovacím (protože uměle omezíme konkurenci různých pohonů), nemluvě o
našich peněženkách a sociální soudržnosti. Z individuální přepravy se stane luxus. Můžete namítnout, že balík Fit for 55 počítá
i s určitými kompenzacemi, přinejmenším v podobě klimaticko-sociálního fondu. Jenže jde o klasické vytloukání klínu klínem.
Nehledě na to, že peněz, se kterými má fond disponovat, bude málo. Kde vezmeme zbytek? A jak zajistíme, aby se Evropou
nezačala šířit vlna protestů, která nakonec smete i samotnou EU? 
Mgr. Ondřej Krutílek (ondrej.krutilek@gmail.com) je analytikem legislativy EU a členem poradního sboru předsedy vlády ČR.
Aktuálně působí v Evropském parlamentu (European Parliament), Rue Wiertz 60, 1047 Brusel, Belgie. Zaměřuje se na
monitoring a analýzu legislativy EU, především v oblasti politiky životního prostředí. 

Proporcionalita, efektivita, předvídatelnost 
Kryštof Kruliš 

Civilizační udržitelnost a kvalita životního prostředí jsou důležité hodnoty a při skutečném ohrožení jejich fundamentů je lze
stavět na nejvyšší příčky hodnotové hierarchie. Lidé však při hledání smyslu života nachází i další hodnoty. V liberální
demokracii tak je neustále nutné dávat hodnotové zájmy do vzájemného souladu. Může jít o základní sociální jistoty, ochranu
kulturního dědictví, ale třeba i o svobodu podnikání nebo vlastnictví. U přijímaných opatření dbejme na proporcionalitu,
efektivitu a předvídatelnost. Napříkad při zvažovaném zpoplatnění emisí z budov je s ohledem na zástavbu v ČR potřeba s
dostatečným předstihem vyjasnit, zda rezignujeme na památkovou ochranu, a pokud ne, jak protichůdné příkazy, zákazy a
efekty vzájemně skloubíme. 
V ČR žije také až 1,3 milionu lidí, kteří jsou z nejrůznějších příjmových, osobních a sociálních důvodů mimo pozornost
standardních rozhodovacích mechanismů soukromého a veřejného sektoru a jsou tzv. Neviditelní (Rod, 2021). Tito lidé jsou
nejvíce ohroženi energetickou a dopravní chudobou. Neviditelní však většinou nebudou investory do zelených technologií.
Nemají na to potřebný objekt, finance a často ani ochotu podstoupit další dotační martyrium. Navrhovaný Sociální fond pro
klimatická opatření (Evropská komise, 2021) na to v čl. 8 pamatuje konceptem „přenášení přínosů“. Zranitelným domácnostem
by se tak nemusela promítnout např. investice do zateplení domu do navýšení nájmu. Takový nápad by mohl pomáhat, pokud
se tedy neutopí v dotačním „papírování“. 
Zdroje Rod, A. v „Proč jsou někteří lidé v Česku Neviditelní?“, Prima Doma, 22. 6. 2021, dostupné z:
https://primadoma.cz/clanek294697-proc-jsou-nekteri-lide-v-cesku-neviditelni Evropská komise: Návrh Nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření, COM/2021/568 final, 14. 7. 2021, dostupné z:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ CS/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0568 Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph. D. 
(krystof@spotrebitelskeforum.cz) je předsedou správní rady zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum (Consumer forum), Příčná
1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, a analytikem Asociace pro mezinárodní otázky (Association for
International Affairs), Žitná 608/27, Praha 1, se zaměřením na EU. Specializuje se na mezinárodní obchod, spotřebitelskou
problematiku a EU. 

Nejde ani o zelené šílenství, ani o diktát Bruselu 
Bedřich Moldan 

Premiéři členských států Evropské unie schválili v prosinci 2019 Zelenou dohodu pro Evropu, která je strategií ekonomického
rozvoje v odpovědi na stále zřetelnější podoby globální změny klimatu, ničení přírody a všudypřítomného znečištění. Hrozící
změny jsou tak závažné, že je třeba zásadně přizpůsobit způsoby nakládání s přírodními zdroji, využívání přírodního bohatství a
přístup ke krajině. Velmi důležité je uvědomit si, že zřejmě nebude stačit jen změna technologií, i když rozsáhlá a hluboká, ale
že potřebná transformace zasáhne i dosud navyklý způsob života lidí. Zelená dohoda se soustřeďuje mimo energetiku i na
další oblasti, mezi něž patří renovace budov, udržitelná mobilita, aktivní ochrana biologické rozmanitosti či moderní postupy v
zemědělství. Zde všude dříve či později nastanou velké změny, které se dotknou všech občanů a domácností a měly by otevřít
cestu k plně udržitelné budoucnosti. 
Nejde ovšem ani o zelené šílenství, ani o diktát Bruselu, ale o promyšlený a vzájemně provázaný komplex mnoha opatření,
který nepřinese ani neúnosné zdražování, ani nesmyslné regulace. Základní problém a velký dluh české vlády vidím v tom, že
se nestará o to, aby lidé dostatečně jasně věděli, jakou podobu by tyto změny měly mít a jak by se jich mělo dosáhnout.
Podstatné je uvést, jak budou využity mimořádně veliké finanční prostředky, jež Evropská unie poskytuje na nové investice, a
celý soubor dalších opatření včetně ochrany spotřebitelů před případnými velkými cenovými výkyvy. 
Prof. Bedřich Moldan CSc., dr. h. c. 
(bedrich.moldan@czp.cuni.cz) je zástupcem ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (Charles
University Environment Center), José Martího 2, 16200 Praha 6. Zabývá se otázkami globální perspektivy životního prostředí. 

Green Deal a sociální dopady: tradiční levice a pravice versus populisté 
Ladislav Mrklas 

Jsme toho svědky v mnoha evropských zemích. Sociální demokraté nadšeně prosazující Green Deal vyklízejí pozice ve svých
tradičních voličských skupinách, počínaje dělníky a konče seniory, a přenechávají je buď alternativní, sociálně-populistické
levici, nebo alternativní, nacionálněpopulistické pravici, případně dokonce oběma proudům. Výsledkem tohoto procesu je jejich
význačné oslabení nebo přímo marginalizace. Jako příklad prvního může sloužit Německo, jako příklad druhého pak Francie
nebo Nizozemsko. 
Právě německé parlamentní volby 2021 přinesly zásadní střet mezi dvěma podobami levicové politiky. Sociálním demokratům
se podařil průlom, který málokdo čekal. Jedním z podstatných témat, díky kterému dokázali porazit soupeře v podobě radikální
Levice, liberálně-progresivních Zelených i dosavadních koaličních partnerů z CDU, byl právě racionální přístup k tématům,
která zajímají pracující třídu. Proti vypjaté a místy značně ideologicky zaslepené environmentalistické politice postavili reálná
témata trvalé dostupnosti osobních aut pro nižší střední vrstvy, které je používají jako prostředek k dopravě do zaměstnání,
nebo trvalé dostupnosti bydlení pro široké vrstvy ohrožené cenou samotného bydlení i energetickými náklady s ním spojenými. 
Obdobné dopady do volebního rozhodování se dají očekávat ve většině dalších evropských zemí, včetně prezidentských voleb
v Česku na počátku příštího roku. 
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph. D. (ladislav.mrklas@vsci.cz) je odborným asistentem na Katedře politologie a mezinárodních vztahů
CEVRO Institutu (Department of political science and international relations, CEVRO Institute), Jungmannova 17, 110 00 Praha
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1, Česká republika. Zaměřuje se na volební systémy, strany a stranické systémy v Česku a v Evropě. 

Green Deal staví hráz energetickým monopolům, stejně jako těm kognitivním 
Karel B. Müller 

Již překlad samotného pojmu Green Deal představuje oříšek. Zatímco pojem „zelený“ je obsahově vymezen (včetně jasného
vymezení těch, kteří vidí „rudě“ při jeho zmínce), nelze to samé říct o pojmu „deal“, který implikuje různé obsahové konotace -
dohoda, jednání, závazek aj. Je nicméně zřejmé, že přijetí GD je východiskem dlouhodobých veřejných debat (zejména těch
odborných) i politické odvahy čelit bezprecedentním výzvám, které přináší klimatické změny. 
Nejde o lehkovážné rozhodnutí, jak se často uvádí při zkratkovitém přenosu tohoto rozhodnutí do domácí agendy. Mezi hlavní
pozitiva GD řadím především to, že vychází vstříc liberálně-demokratickým principům otevřené evropské společnosti.
Především tím, že výrazně stimuluje inovativní prostředí, čímž staví hráz vytváření energetických monopolů, stejně jako těch
kognitivních. Zde se ukazuje souvislost mezi technikou a vládnutím. Pluralitní portfolia a decentralizované soustavy
energetických zdrojů nás lépe (než ty centralizované) chrání před nebezpečím zneužívání média „energetické moci“. 
GD také pudí k aktivitě - podnikatelské, badatelské i spotřebitelské. Dalším viditelným rysem GD je skutečnost, že jeho veřejná
podpora zrcadlí robustnost sociálních skupin, které jsou výrazněji orientovány na postmateriální hodnoty i na odpovědnost k
druhým, k přírodě a k budoucnosti. Dělení světa na společnost a přírodu se v tomto světle jeví jako umělé i nebezpečné.
Rovněž změna vzorců spotřeby již není vnímána jako „zchudnutí“, nýbrž jako zvýšení kvality vztahů k druhým (a k přírodě), jako
posílení celkové odolnosti liberální společnosti, která už dosáhla slušného materiálního blahobytu a přeorientovává se na jeho
humanizaci i udržitelnost. 
Prof. PhDr. Karel B. Müller, PhD. 
(karel.muller@vsci.cz) v současnosti působí na Katedře politologie a mezinárodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut
(Department of Political Science and International Relations, CEVRO Institute), Jungmannova 17, 11000 Praha 1, Česká
republika. Zaměřuje se na problematiku občanské společnosti, politické kultury, demokracie a evropeizace. 

Zelená dohoda bude úspěšná, pokud bude spravedlivá 
Lukáš Němec 

Zelená dohoda pro Evropu je ambiciózní plán, který může být klíčem ke klimatické neutralitě. Uspěje, pokud bude spravedlivý.
Americký odborový lídr Tony Mazzocchi byl vůbec první, kdo začal mluvit o spravedlivém přechodu, a to už v roce 1993.
Požadoval vytvořit speciální fond pro pracující, který by poskytoval finanční pomoc a zvýšení profesní kvalifikace těm, kteří
přišli o práci v důsledku snah o dekarbonizaci hospodářství. 
Požadavek spravedlivé transformace je vlajková loď odborového hnutí v debatách o Zelené dohodě a znamená následující:
spravedlivé rozdělení nákladů transformace a nezbytnost vnímat potřeby všech zúčastněných v procesu tranzice. 
Tento požadavek v našem regionálním kontextu neznamená změnit (pouze) parametry systému sociální ochrany, ale revidovat
celkový pohled na svět práce. Země střední a východní Evropy si tuto revizi zaslouží, protože ekonomiky závislé na levné práci
v transformaci neuspějí. Spravedlivý přechod v našem regionu musí být cesta k větší ekonomické nezávislosti na zahraničním
kapitálu, silnější pozici v mezinárodních dodavatelských řetězcích, ekonomice s finálními produkty a silnému sociálnímu dialogu
na národní, sektorové a podnikové úrovni. V kontextu České republiky žalostně zaostáváme ve všech zmíněných parametrech.
Nemá cenu strašit, ale hledat inspiraci a možnou cestu. Transformace uhelného regionu Porúří (speciální veřejné programy
pro získání nových profesních kvalifikací), rozvinutý sociální dialog v italském energetickém kolosu ENEL (zaměstnanecké
mobility a interní re-skilling) nebo participace zástupců zaměstnanců na podnikových řešeních v rámci dekarbonizačních
strategií (Daimler) nabízí inspirativní přístupy na bázi sociálního dialogu. Ten dle našeho názoru dokáže zajistit, aby všichni byli
v maximální možné míře „in“ a nikdo „out“, tedy základní předpoklad pro spravedlivý přechod. 
Mgr. Lukáš Němec (nemec.lukas@cmkos.cz) je projektovým pracovníkem Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou
činnost Českomoravské konfederace odborových svazů (Department for Human Resources Development and Project
Management; Czech Moravian Confederation of Trade Unions), Politických vězňů 1419/11, Praha 1, Česká republika.
Zaměřuje se obecně na široké spektrum odborových politik, konkrétně pak na politiku dovedností a rozvoj konceptu
celoživotního učení v odborovém prostředí. 

Budou zchudlí voliči v zemích EU chtít více ekologie? 
Pavel Ryska 

Současná veřejná diskuse o tzv. Zelené dohodě pro Evropu se omezuje na proklamace, ale nenabízí žádnou analýzu dopadů.
Oficiální dokumenty Evropské unie slibují jen pozitiva: máme mít ekologickou energii, zdravější potraviny a čistý průmysl,
přičemž vše má být zároveň „cenově dostupné“ a konkurenceschopné. Hesla jsou psaná tak, aby čtenáři nezbylo než souhlasit.
Jak může vůbec někdo být proti? 
EU se již půl roku potýká s energetickou krizí, která vznikla nepromyšleným pokusem některých zemí přejít na obnovitelné
zdroje energie. Německá politika Energiewende vypíná klasické zdroje energie, nahrazuje je nespolehlivými větrnými turbínami
a solárními panely a zvyšuje závislost na plynu. Stačil tak souběh bezvětří, odstavování konvenčních elektráren a
poloprázdných zásobníků plynu po loňské studenější zimě a velkoobchodní cena elektřiny v EU je nyní sedmkrát vyšší než loni.
Tato situace uvrhává velkou část střední třídy do reálné chudoby. A to přitom Zelená dohoda, která je mnohem ambicióznější
než německá energetická politika, ještě ani nezačala. Ta chce uvalit nové náklady i na sektory zemědělství, dopravy či
průmyslu. Způsobí mnohaleté zdražování a větší pokles životní úrovně. Že bude Zelená dohoda ve skutečnosti „bolet“, připustil
nedávno i eurokomisař Timmermans. 
Pokud je skutečným cílem Zelené dohody ekologie, měli by si vrcholní politici položit klíčovou otázku: Budou zchudlí voliči v
zemích EU chtít více ekologie? Nebo budou jejich priority zcela jiné, jak to naznačuje např. živelné hnutí žlutých vest ve Francii?
Hospodářské dějiny na to znají odpověď. Lidé vnímají ekologii jako luxusní statek, kterého si dopřávají více jen s rostoucí
životní úrovní. Pokud zelené politiky bolí ještě dříve, než vůbec nastoupila jejich hlavní část, zchudlá střední třída se postaví
proti nim. Reálně hrozí, že Evropská unie nebude mít nakonec ani svoji dřívější prosperitu, ani ekologii. 
MPhil Pavel Ryska, Ph. D. (pavel_ryska@volny.cz) je absolventem doktorského studia na Institutu ekonomických věd Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  (Institute of Economic Studies, Faculty  of  Social  Sciences , Charles University),
Opletalova 26, 110 00, Praha 1, Česká republika. Jeho zájmem je měnová teorie a teorie hospodářského cyklu. 

Změny klimatu zvrátí jenom změna životního stylu a nová pravidla byznysu 
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Marián Sekerák 

„Nepoučili jsme se ze světové finanční krize a jen velmi pomalu se učíme, jak řešit zhoršování životního prostředí“, napsal ve
své encyklice Laudato Si' papež František (2015, čl. 109). Ano, jde o pomalý proces. Zvláště za situace, kdy změna klimatu,
která časem výrazně zhorší kvalitu našich životů, je tak akutní. 
Zelená dohoda a balíček „Fit for 55“ z produkce Evropské komise je jedním z ambiciózních kroků, které tento proces změny
můžou zmírnit. Skutečný obrat v otázce změny klimatu si však bude vyžadovat změnu dosavadního životního stylu konzumní
společnosti a rovněž změnu dosavadních pravidel byznysu. K tomu prvnímu: zejména ve velkých městech roste popularita
donáškových nakupovacích služeb, jejichž automobily - pokud se nejedná o elektromobily - přispívají k produkci exhalátů do
ovzduší. Nedávno jsme také mohli číst o rostoucí poptávce českých miliardářů po soukromých letounech. Privátní létání je jistě
zábavná kratochvíle, podobně jako již běžný standard nižších vrstev létat low costově několikrát ročně na dovolenou do
zahraničí. Ovšem nic z toho nepřispívá ke snižování uhlíkové stopy. Spíše naopak. Tyto tendence patrně nezmění ani četní
„greenfluenceři“ či globální „zelené“ celebrity se svými apely. 
K druhému bodu: nad Evropou létají prázdná letadla, a to vzhledem k pravidlům o přistávacích slotech, která fungovala v
„normální“, nepandemické době. Nemluvě o dovozu milionů tun zboží z opačného konce planety nebo o těžbě kryptoměn, která
se stala trendem virtualizovaného finančního sektoru. Což jsou oblasti, které - pokud bereme hrozbu změny klimatu opravdu
vážně - budeme muset výrazně omezit či zregulovat. A to se jistě setká s odporem byznysu. Již Zelená dohoda naráží na
obezřetnost průmyslu: „nová regulace nesmí ohrozit konkurenceschopnost firem“, čteme v oficiálním stanovisku Svazu
průmyslu a dopravy ČR (2021:1). A to jsme ještě nezmínili nadnárodní korporace, „z nichž mnohé disponují prostředky
mnohem většími, než má průměrný stát“ (Kühn, 2017:156) a které mohou zvýšené náklady spojené s uhlíkovou neutralitou v
EU řešit tak, jak si to vyzkoušely už v minulosti v otázce ceny práce: relokací svých výrobních kapacit do zemí mimo EU. Tam,
kde žádné „zelené limity“ neexistují. 
Zdroje František: Laudato Si' (Buď pochválen): Encyklika o péči o společný domov. Praha: Paulínky, 2015. 
Kühn, Z.: Lidská práva v zajetí dvě stě let starých doktrín. In Agha, P. (ed.): Budoucnost státu? Praha: Academia, 2017, s. 153-
160. Svazu průmyslu a dopravy ČR: Pozice Svazu průmyslu a dopravy ČR k legislativnímu balíčku „Fit for 55“ a k legislativním
návrhům, 2021. Dostupné z: https://www. spcr.cz/images/Pozice_SP_%C4%8CR_k_bal
%C3%AD%C4%8Dku_Fit_for_55_schv%C3 %A1leno.pdf PhDr. Marián Sekerák, Ph. D. 
(marian.sekerak@ambis.cz) je politolog. Působí jako pedagog na AMBIS Vysoké škole, a. s., (AMBIS College), Lindnerova
575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika) a také jako výzkumník v Centru pro studium vysokého školství, v. v. i. (Centre
for Higher Education Studies), Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika). Odborně se zaměřuje na
politickou teorii, teorie demokracie, vztah stát-církev a veřejnou politiku v oblasti terciárního vzdělávání. 

Účinky srovnatelné s přechodem od komunismu k tržní ekonomice 
Vladimír Špidla 

Dekarbonizace ekonomiky, kterou předpokládá Nová zelená dohoda, je zcela zásadní změnou, jejíž dosah je velmi obtížné
přesně odhadnout. Je zřejmé, že bude vyžadovat velkou transformaci trhu práce, která bude zasahovat statisíce lidí a která
bude velmi dlouhodobá. V úvahu musíme vzít i to, že bude provázena radikálním nástupem umělé inteligence a digitalizace,
která se opět projeví na trhu práce. 
Právě vývoj na trhu práce bude klíčový pro celkové sociální důsledky. Pro Českou republiku bude důležité, že transformace,
která je před námi, nebude vycházet jenom s vědomě zvládané transformace prostřednictvím Zelené dohody, nýbrž bude
vyvolána i ukončením těžby uhlí z čistě technických důvodů. Např lom Česká armáda je v zásadě již na útlumovém kursu. 
Zelená dohoda dlouhodobě vyvolá i vznik nových pracovních míst, protože bude vyžadovat mimořádně rozsáhlou investiční
činnost. Jednoduchým příkladem je třeba zvyšování energetické účinnosti, které v našich poměrech bude vyžadovat gigantické
investice. 
Střednědobým nebezpečím je nedostatečné zásobování energií vyvolané neschopností ČR vyrábět energii za přijatelné ceny v
důsledku nezvládnutí transformace. Může vzniknout energetická chudoba pro široké skupiny obyvatel. Již v současné době
podle starších odhadů z roku 2018 je v situaci energetické chudoby 16 % domácností. Znamená to, že ke zvládnutí
dekarbonizace bude nutná i přestavba systému sociální ochrany, včetně jeho podstatného finančního posílení. Závěrem: Nová
zelená dohoda uvolňuje velké prostředky pro uskutečnění dekarbonizace. Ovšem ani dostatek peněz nezajišťuje hladké
zvládnutí transformace, která bude dlouhá a bude mít nerovnoměrné sociální důsledky. Nová zelená dohoda pro Evropu tak
bude mít v České republice účinky srovnatelné s přechodem od komunismu k tržní ekonomice po roce 1989. 
PhDr. Vladimír Špidla (vspidla@masarykovaakademie.cz) je bývalým komisařem pro sociální věci, práci a rovné příležitosti
Evropské unie. V současné době je ředitelem think-tanku Masarykova demokratická akademie (Masaryk Democratic Academy),
Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1, Česká republika. Soustřeďuje se na téma budoucnosti trhu práce pod vlivem umělé
inteligence a digitalizace a rovněž na tematiku spravedlivé ekologické transformace. 

Novinařina vás občas nutí vést slušné řeči s neslušnými lidmi
TISK , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 6 , Autor: JAN KORBEL , Vytištěno: 487 696 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022
00:28 , Čtenost: 649 114 , Rubrika: Česká republika , AVE: 228 419,12 Kč , Země: Česko , GRP: 7,21
V populární dvojici s Karlem Voříškem kdysi sbírali divácká ocenění jak na běžícím pásu. Po letech však 
před kamerou Markéta Fialová osaměla ve svém podvečerním pořadu Zprávy z regionů na CNN Prima News. Nemá z toho
stres. „Je to jen iluze, že člověk je na obraze sám. Vysílání je práce celého týmu,“ vysvětluje. Dnes už nemusí dcerám doma
televizním hlasem deklamovat: „Pan kaplan se v kapli pokakal.“ Dávno dospěly a rady od nich teď dostává ona. 

5plus2 ROZHOVOR ČR / Moderátorka Markéta Fialová ve velkém plánuje dovolené i oslavy s rodinou. Nechce už ztrácet čas a
nechat se decimovat covidem. Nosí piercing v pupíku a dcera jí kdysi poradila, aby se zeptala prezidentského kandidáta
Vladimíra Franze, jestli je tetovaný i na hýždích. 

Býváte nervózní před pátou odpoledne, kdy na CNN Prima News uvádíte Zprávy z regionů? 

Je to přece jen živé vysílání. Jsou dny, kdy se nedaří, věci se dějí za pět minut pět, reportéři nestíhají, technika zlobí, vy nevíte,
co zbyde z připraveného scénáře… To pak samozřejmě jdu do studia pekelně nervózní. Naštěstí to není denně, většinou
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máme vše solidně pod kontrolou, což je zásluha hlavně kolegů, které mám kolem sebe. Zprávy z regionů jsou pořad, který jsme
odstartovali před rokem, a z něhož máme upřímnou radost. V rámci CNN Prima News patří k nejsledovanějším a směle
konkurujeme obdobným formátům i na jiných kanálech. 

Přinesla vám novinařina příběh, na který nikdy nezapomenete? 

Takových je bezpočet. Zvlášť z období, kdy jsem za informacemi, za kauzami, za lidmi a jejich příběhy vyjížděla do terénu. A je
to jedna z věcí, kvůli které tu profesi miluju, že vás dovede k lidem, s nimiž byste se jinak nepotkali. Skvělí vědci, sportovci,
umělci, ale i lidé, kteří jsou ve svém oboru absolutní špička, ať už vyrábějí kytary, staví skalky nebo třeba pečou dorty. Takové
setkání vás nesmírně obohatí. Ale novinařina vás na druhou stranu nutí vést slušné rozhovory s lidmi, kteří sice mají kravatu,
ale vy o nich víte, že to opravdu slušní lidé nejsou a jen tak byste si s nimi kafe nedali. Ale i to je trénink, který je potřeba. 

Jste ráda před kamerou sólo? Nechybí vám moderování ve dvojici? 

Já jsem měla vlastně jen jediného stálého parťáka, a to je Karel Voříšek. A díky tomu, že teď pracujeme pro stejný kanál, tak
spolu občas i moderujeme, byl to třeba speciál k úmrtí prince Philipa. I když to samozřejmě nebyla veselá práce, s Karlem na
sebe slyšíme a je to super. Ale když moderuju sama, nemám z toho žádný stres. Víte, že se zkrátka ve studiu musíte spoléhat
jen sám na sebe. Ale v režii máte početnou skupinu lidí, bez které byste byli ztraceni, oni jsou ti, kteří hasí požáry a řeší
nenadálé kolize, které s sebou živé vysílání nese. A to nemluvím o dalších lidech, jako jsou kameramani, technici ve studiu,
kostyméři, maskéři… To, že je člověk pak na obraze sám, je vlastně iluze, to vysílání je práce týmu. 

Když zhasne červená na kameře, změníte se v jiného člověka? 

Moje holky tomu odmalička říkaly, že nasadím „televizní hlas“. 
A když u nás bývaly holčičí večírky, tak vrcholem dětské zábavy bylo, že jsem „televizním hlasem“ řekla „pan Kaplan se v kapli
pokakal“. 
To se zbořily smíchy a já jsem se cítila jako opravdová hvězda! Ale že bych se změnila v jiného člověka, to asi ne. Moje máma
na mně vždycky pozná, když mě bolí hlava, a lidi mě poznávají i nenamalovanou, tak jsem to asi pořád já. 

Kdysi jste řekla: Hlavní je mít se na co těšit. Na co se těšíte dnes, po dvou letech s covidem? 

Tak jako každý… Až už budeme moct žít normálně a naplno, bez obav a bez nejistoty, která se chvíli dá vydržet, ale
dlouhodobě lidi decimuje. 
Takže my už ve velkém plánujeme, lyžování, rodinné dovolené i oslavy. Už nechci ztrácet čas. 

Kam se ráda vypravíte s lyžemi? 

Já miluju sníh a zimu vůbec, jsem dokonce školená lyžařská instruktorka, ale běžky mě zatím míjí. Zatím jsme na sjezdovkách
celá rodina, všichni jsme si zkusili i snowboard, ale sjezdovky jednoznačně vítězí. A milujeme Itálii, a to v zimě i v létě. Ale začala
jsem jako většina pražských dětí v Krkonoších, kde se naučily i moje holky, tak to tam mám moc ráda. Zvlášť na Pec pod
Sněžkou nedám dopustit. Prý jste se kvůli manželovi učila golf... 

Když jsme se seznámili, já lyžovala, on ne, on hrál golf, já ne. Tak jsme se dohodli, že se to naučíme, abychom byli kompatibilní.
To se i stalo, ale jak se narodily holky, tak jsme ten čas chtěli věnovat jim a ne golfu, protože ten ho spolkne fakt hodně. Tak
jsem dala bag s holemi do rohu garáže, myslím, že z módy nevyjdou. A až přijde chvíle, kdy už s námi dcery na dovolenou
nebudou chtít jet, tak je mileráda opráším, udělám si znovu zelenou kartu a jdu do toho, golf je super. Zvlášť – já se ráda
hodně projdu. 

Takže rodina sportuje spolu? 

Golf společně nehrajeme, ale na hory jezdíme, jak to jde. Párkrát za sezonu na lyže, když to vyjde, a v létě zase chodit, čím výš,
tím líp. Ale občas to kombinujeme s pobytem u moře, to je asi pro holky nejlepší kompromis. 

Kdy vám bylo nejhůř? 

Asi každý takové momenty v životě má… U mě jsou spojeny s nemocí, se kterou žiju od své plnoletosti. Občas se probudí, a to
pak nevíte dne ani hodiny. A samozřejmě vám jde hlavou… co si tady beze mě ta moje rodina počne. Ale o tom asi nechci
mluvit. 

Sešlápnete někdy pedál v autě až na podlahu? Jak jste se kdysi dostala k závodění? 

V poslední době šlapu na pedál zvlášť ráda, protože nově řídím elektromobil a ten, jak asi víte, má naprosto skvělé zrychlení!
Ale pro pravověrce závodních okruhů to je samozřejmě jako šampaňské bez bublinek. Manuální převodovce a vůni benzínu se
nevyrovná nic. Na tehdejší Ford Fiesta Cup jsem se dostala coby „VIPka“ jednoho z týmů a dva roky jsem to tam s nimi táhla
každý víkend od dubna do září. Za tu dobu jsem považovala za úspěch, když jsem se udržela na chvostu a dojela, ale
zkušenosti to byly k nezaplacení. 

Máte stále piercing v pupíku? 

Mám a střídám ozdoby jako naušnice. Ale už nejsem v rodině sama. Sedmnáctiletá dcera přišla s tím, že chce „jako má máma“.
Na to lze těžko něco namítat. 

Prý trpíte na boty. Máte slabost pro lodičky nebo spíš tenisky? 

Nevím, jestli už je to slabost, ale hezké boty mě baví. A ty značky, kde má design nějakou linku, kvalitu materiálu i zpracování a
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nejlíp také příběh. Ale nerada nosím okatě značky, v práci ani nesmím a v soukromí mě žádná neplatí, tak proč bych to dělala?
A u kabelek to mám stejně, v poslední době u mě vítězí menší čeští návrháři, u kterých jsem našla přesně to, co mi vyhovuje. 

Dcera Alma vám kdysi poradila zeptat se prezidentského kandidáta Vladimíra Franze, jestli je tetovaný i na hýždích. Dostala
jste od té doby od dcer podobně „cennou“ radu? 

Ta rada od Almy byla jednou z mnoha a nebyla vůbec špatná. Děti se někdy na svět dívají fakt víc zpříma. Moje holky mezitím
dorostly do věku 17 a 20 let, takže s nimi už konzultuju leccos a hodně na ně dám. 

Vyrážíte i přes covid do ciziny? 

Sice omezeně, ale cestovali jsme v létě i klasicky do hor za sněhem. Tam se snad dostaneme i letos na jaře a pak chceme jet
poprvé s mužem sami do Norska. Zatím dáváme dohromady místa, co by nás zajímala, zvažujeme dopravu, ale věřím, že to
dopadne, tak se těším jak malá. Sever je pro mě zatím neznámou končinou a vždycky jsem se tam chtěla kouknout. 

Jakou milujete muziku, film a knihu? 

Těch by bylo! Většinou žiju tím posledním, co mě v tom dobrém smyslu sebralo. Třeba v létě vydané album kapely Southpaw s
Jiřím Burianem. Většina ho zná jako Kapitána Dema, ale tohle je úplně jiná liga. Moje oblíbená knížka je Zlomek celku Steva
Toltze. A naposledy jsem byla v kině s Emmou na Cruelle od Disneyho a dobře jsem se bavila. 

Obrací se nám to už k lepšímu? 

To je otázka, nakolik si připouštíme, že to bylo a je špatné teď. Ten, komu já můžu třeba v politice tleskat, se vám může jevit
jako totální loser, na to neumím odpovědět. Jasně… covid nám dal a dává zabrat všem. Každý vzdoruje po svém, ale ten
setrvalý tlak nejistoty a obavy, vůči tomu není imunní nikdo. Věřím ale, že teď už zažíváme finále. A co se týká zdraví a vztahů,
na obojím je podle mě třeba pořád pracovat, protože právě na tom nakonec záleží nejvíc. 

Kdy býváte šťastná? 

Když mám kolem sebe svou rodinu a lidi, co mám ráda. 

Markéta Fialová * Narodila se 5. února 1971 v Praze . * Je absolventkou Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v oboru
masová komunikace. * Žurnalistickou dráhu začala coby redakční elévka v oddělení vědy a techniky v deníku Mladá fronta. *
Svůj debut před televizními kamerami si odbyla v roce 1993 na TV Premiéra, dnešní FTV Prima. Od roku 2005 vytvořila s
Karlem Voříškem moderátorskou dvojici Televizních novin na Nově, spolu posbírali spoustu ocenění v diváckých anketách. Po
odchodu Voříška na konkurenční Primu uváděla mimo jiné pořad Střepiny. V roce 2019 přestoupila na stanici CNN Prima News,
kde moderuje pořad Zprávy z regionů. Do něj přispívají i redaktoři mediální skupiny MAFRA. * Od svých osmnácti let se potýká
s těžkou nemocí krvetvorby, lékaři jí tehdy diagnostikovali myelodysplastický syndrom. * Je provdaná za podnikatele Alexe
Zajíce, který je napůl Kazach. Mají spolu dcery Almu (2001) a Emmu (2004). 

Region vydání: 5plus2 - Zlínský kraj
Foto autor:   FOTO / PETR KOZLÍK, MAFRA
Foto popis:   Markéra Fialová s dcerami. Dorostly a je jim už 20 a 17 let. Na svět se dívají více zpříma, takže na ně hodně dá.
Foto autor:   FOTO / EXPRES.cz

Ze sociálních sítí
TISK , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: Pražský deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 720 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 01:08 , Čtenost:
14 532 , Rubrika: Praha,zpravodajství , AVE: 9 485,48 Kč , Země: Česko , GRP: 0,16
Svou podporu Ukrajině, která čelí ruské invazi, můžete vyjádřit mimo jiné na podpisový arch, který jsme pro vás zřídili v budově
naší radnice hned vedle infocentra.

@MC_Praha2

účet městské části Praha 2 Placky na podporu Ukrajiny si můžou studenti, akademici a zaměstnanci Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  vyzvednout ve všech našich budovách.

@FSV_UK

účet Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Rada městské části Praha 8 schválila finanční dar ve výši 25 tisíc korun pro
Ukrajinu. Ve spolupráci s Charitou Ukrajina se pomoc soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny,
hygienické potřeby nebo přístřeší.

@Praha_8

účet městské části Praha 8

Ruská invaze
TV , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 01:43 , Sledovanost pořadu: 895 356 , Pořad:
19:00 Události , AVE: 49 201 416,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,95
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Michal KUBAL, moderátor ČT 
24. února 2022 den, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Den, který změnil Evropu.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
To vše důležité ze dne, který se zapsal do historie, nabízíme právě teď.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Válka se poprvé v jedenadvacátém století vrátila do Evropy. Rusko napadlo sousední Ukrajinu. Spustilo největší vojenskou
operaci, jakou kontinent viděl od roku 1945. Nad ránem začaly dopadat ruské rakety na cíle po celé Ukrajině. Hranice
překročily i pozemní jednotky.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Po celý den byly slyšet výbuchy, na východě země, v Kyjevě i na západě ve Lvově. Rusové ofenzívu zatím soustředili hlavně na
vojenské cíle, zejména letiště. Na mnoha místech střely zasáhly i civilní objekty.

záběry z Ukrajiny 
/nesrozumitelné/

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Spuštění operace oznámil v předtočeném projevu ruský prezident Putin. Za cíl operace označil ochranu zájmů dvou
separatistických oblastí na východě Ukrajiny. Mluvil ale taky o denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny a potrestání jejích
představitelů.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
A právě ukrajinská vláda vyhlásila válečný stav a tvrdí, že Rusům se zatím nepodařilo dobýt žádnou významnou pozici, a to ani
v donbaské oblasti.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Padlo rozhodnutí, že provedeme zvláštní vojenskou operaci. Jejím cílem je obrana lidí, kteří osm let čelili mučení a genocidě ze
strany ukrajinského režimu.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Ukrajinské ozbrojené síly vedou velmi těžké boje, brání se tvrdým útokům v Donbasu i v jiných regionech na východě, na
severu a na jihu. Nepřítel utrpěl vážné ztráty. A další ztráty přijdou. To oni přišli k nám.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Vpád ruské armády na Ukrajinu odsoudily i české ústavní špičky, včetně prezidenta. Miloš Zeman v televizním projevu prohlásil,
že Rusko se dopouští zločinů proti míru.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Premiér Petr Fiala pak po jednání Bezpečnostní rady státu mimo jiné řekl, že Česko znemožní fungování ruských konzulátů v
Brně a v Karlových Varech. Pozastavuje taky příjem žádostí Rusů o víza. Provoz je přerušen i na českých generálních
konzulátech v Petrohradě a Jekatěrinburgu.

Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Šílence je zapotřebí izolovat. A nebránit se vůči němu pouze slovy, ale konkrétními opatřeními. Chtěl bych vyzvat naše občany
ke klidu. Chtěl bych vyjádřit plnou podporu Ukrajině, jejímu vedení a jejímu lidu.

Petr FIALA, předseda vlády /ODS/ 
Nehrozí naší zemi ani našim občanům jakékoliv bezprostřední nebezpečí. Naštěstí jsme součástí Evropské unie a jsme součásti
Severoatlantické aliance, které garantuje naši bezpečnost.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Útok přišel v časných ranních hodinách hned z několika stran. Rusko začalo ostřelovat raketami zejména východní a jižní
Ukrajinu. Zaměřilo se ale i na cíle na západě země nebo v hlavním městě Kyjevě. Ukrajinské vedení oznámilo, že celkem čelilo
víc než 200 útokům po celém území. Rusové tvrdí, že zničili 74 cílů, včetně 11 vojenských letišť.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Surové probuzení hned v několika ukrajinských městech. Ještě za tmy začaly dopadat rakety především v pohraničí.

Saša, obyvatelka Charkova 
Dnes nastal nejhorší úsvit mého života. V pět ráno jsem se probudila a uslyšela rány.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Právě u Charkova probíhají těžké boje. Ukrajinci hlásí desítky zabitých vojáků a tvrdí, že podobné ztráty způsobili i protivníkovi.
Jejich armáda údajně odrazila u Charkova tankový útok a sestřelila několik letadel i vrtulníků. Z charkovského metra se pro
řadu lidí stal krýt. V nedalekém Čuhujivu se kouří i z obytných domů. Záchranáři tam ošetřují raněné, hoří ale i u kyjevského
sídla tajné služby a zasažena jsou některá ukrajinská letiště.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Na jihu přejely neoznačené tanky a další vojenská vozidla hranici mezi okupovaným Krymem a Ukrajinou. V přístavu Oděsa
podle tamních úřadů zemřelo 18 lidí po raketovém útoku. Výbuchy se ozývají i v dalším černomořském přístavu Mariupol.

obyvatelka Mariupolu 
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Kam mám utéct? Kam mám jít? Řekněte mi. Bože můj! Bože!

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Mohutné exploze jsou slyšet i v hlavním městě. Tvrdé boje jsou hlášeny u nedalekého vojenského letiště Hostomel. Podle
ukrajinské prezidentské kanceláře Rusové chystají výsadek do vládní čtvrti, aby zadrželi vedení země. Západní svět ruskou
agresi jednomyslně odsoudil a chystá se na uvalení dalších, tvrdších sankcí.

Jens STOLTENBERG, generální tajemník NATO 
Ruští vůdci nesou plnou zodpovědnost za své bezohledné akce a za ztracené životy.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Ruskou invazi odsoudil i turecký prezident. Právě Turky Ukrajinci požádali o to, aby ruským vojenským lodím uzavřeli vjezd do
Černého moře přes Bospor a Dardanely. Petr Zavadil, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Ve dvou klíčových zemí jsou naši zpravodajové. Na Ukrajině Andreas Papadopulos. V Rusku Karel Rožánek. První otázka
samozřejmě do Kyjeva. Andreasi, úřady vyhlásily noční zákaz vycházení, jak se mění atmosféra v ukrajinské metropoli?

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Zdá se, že máme drobné problémy se spojením. Pojďme do Moskvy. Karle, jak ten vojenský útok na Ukrajinu prezentuje Kreml,
jak ho vnímají Rusové?

Karel ROŽÁNEK, zpravodaj ČT v Rusku 
Dobrý den z Moskvy, tak těch ruských státních televizích a médiích nejsou slyšet žádné hlasy proti. Tam všichni, kdo vystupují,
včetně novinářů, tak všichni schvalují kroky Vladimíra Putina. Říkají, že mu nic jiného nezbývalo, aby ochránil bezpečnost
Ruska, a že musel tuto bezpečnostní vojenskou operaci podniknout, jak tady oficiálně nazývají tu ozbrojenou agresi vůči
Ukrajině. V těch nezávislých médií, jako je třeba Novaja Gazeta, se už objevují, ale i protiválečné hlasy. V Nové Gazetě vyšel
článek o tom, že protiválečný dopis, otevřený dopis proti válce napsalo 100 regionálních poslanců. My, když jsme sem přijížděli,
tak na té hlavní ruské ulici nebo moskevském ulici, v Tverské ulici, byly tisíce mladých lidí, kteří protestovali proti válce. Oni tam
zatím pochodují. Není to demonstrace na jednom místě. A proti nim je připraveno zasáhnout několik oddílů elitních jednotek,
policejních jednotek OMON. A když se podíváte za mnou směrem k Rudému náměstí, tak i toto úplné centrum ruské metropole
je dnes z preventivních důvodů úplně uzavřeno. Na sociálních sítích samozřejmě ty protiválečné hlasy rezonují nejvíce,
dokonce na internetu se objevila petice Ne válce, kterou už podepsalo více než 230 000 Rusů, a neustále těch hlasů přibývá,
takže i ty protiválečné hlasy jsou tady v Moskvě i v jiných centrech Ruska slyšet. Jenom ne v oficiálních médiích. A jak to dnes
vypadalo vlastně po celý den, jak ty události šly za sebou, to se podívejte v reportáži.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Krátce před čtvrtou ráno středoevropského času bez ohledu na mimořádně zasedající Radu bezpečnosti OSN vyhlašuje ruský
prezident útok na Ukrajinu. Obrací se i na ukrajinské vojáky.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Vyzývám vás, okamžitě složte zbraně a běžte domů.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
První výbuchy zní východem Ukrajiny, ale i Kyjevem.

štáb ČT 
To byla taková záře, ty vole.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Podle pohraničníků začaly ruské síly ostřelovat ještě před Putinovým projevem. Vyprazdňuje se vzdušný prostor. Prezident
Zelenskyj nad ránem mluví už k napadenému národu.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Prosím, zůstaňte doma. Bez paniky. Jsme silní. Připraveni na vše.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Městy zní sirény, hoří na letišti v Mariupolu i Čehujivu. Jako první ze západních lídrů reaguje v půl páté americký prezident
Biden.

Jan KOCOUREK, redaktor/citace: Joe Biden; americký prezident 
Za smrt zkázu, kterou tento útok přinese, je odpovědné pouze Rusko.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
V 6 hodin vyhlašuje prezident Zelenskyj válečný stav. Střely a granáty přilétají ze separatistických oblastí, z Běloruska a z
okupovaného Krymu v celé délce hranic. Kolem deváté pohraničníci potvrzují, že brzy ráno je začaly překračovat ruské kolony.
Neřízené střely dopadají i na charkovské sídliště. V poledne stoupá černý kouř od ústředí ukrajinských vojenských tajných
služeb v centru Kyjeva. Po zasedání bezpečnostních rad napříč Evropou vystupují západní lídři.

Boris JOHNSON, britský premiér 
Tento ohavný a barbarský podnik Vladimira Putina musí skončit nezdarem.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Severoatlantická aliance nařizuje svým velitelům intenzivní přípravy na obranu členských států. Na Ukrajinu ale vstupovat
nehodlá. Prezident Zelenskyj nabízí zbraně všem občanům ochotným bránit vlast. Po čtvrté hodině Ukrajina přiznala ztrátu části
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regionu Cherson a boj o trosky Černobylu. V Kyjevě nařizuje zákaz nočního vycházení. Milada McGrathová, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Ještě jednou míříme do Kyjeva. Viděli jsme nesmírně náročné, byly ty poslední dny, jak nesmírně náročné bylo těch posledních
15 hodin od toho okamžiku, kdy vypukly ruské útoky na ukrajinské cíle. Andreasi, úřady v Kyjevě vyhlásily noční zákaz
vycházení, jak se mění atmosféra v ukrajinské metropoli?

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT na Ukrajině 
Mění se takřka každou hodinu a dovolím si říct, že v tomto městě nikdo už přes 24 hodin nespal, protože už ten už se včerejší
večer bylo cítit napětí ve vzduchu, nicméně na první pohled město žilo ještě stále obyčejným životem. A v 5 ráno poté, co
začalo ruské ostřelování, tak si dovolím říct, že už zcela určitě nikdo nespal, protože ten mrazivý zvuk musel probudit takřka
celý Kyjev, protože se rozléhal i centrem města. Ta situace se potom ve dne měnila. Lidé ráno v tom zmatku vyšli někteří do ulic
do práce, někteří i do školy, tam ale kolegy nebo spolužáky často nepotkali, protože zkrátka, kdo mohl a chtěl, tak sedl do auta
a snažil se dostat z města pryč, to zapříčinilo, že se na těch západních předměstích města vytvořil v podstatě špunt aut, který
dovolil lidem se pohybovat zhruba tří-, čtyř-, pětikilometrovou rychlostí dále, někteří za 15, 16 hodin v autě ujeli sotva 30 40 km,
kdo zkrátka chtěl, tak opustil Kyjev, odjel směrem do Lvova, možná někteří i směrem do Evropské unie. Tak, jak jsme s nimi
hovořili, to byly jejich plány. Autobusové zastávky, vlaková nádraží, ta byla obsypána lidmi, kteří se nemohli dostat do
prostředků hromadné dopravy, ty některé zkrátka nevyjely. Tisíce lidí dnešní noc přečkají ve stanicích metra, které slouží také
jako protiletecké kryty. Ostatně, jak vypadala nálada nálada ve městě, tak to shrnuje moje dnešní reportáž. Nad metropolí
visela hrozba útoku několik týdnů, že by přišel po mnoha nenaplněných varováních, si připouštěl málokdo. Ještě ve 3 ráno se v
ulicích Kyjeva slavily narozeniny. Až na občasně postávající hloučky mladistvých, veselicích se u reprodukované hudby je v
barech a v restauracích obvyklé veselí a Kyjev zažívá poměrně klidnou a normální noc. Realita se ale stihla proměnit v rozmezí
minut. Ještě na noční obloze. Exploze se začaly ozývat od páté hodiny ráno. Tisíce lidí vyhledali připravené úkryty. Třeba ve
stanicích metra. Dopoledne ostřelování na chvíli ustalo a do ulic se opatrně vracel život.

Jevhenija, důchodkyně 
Nemyslím, že se dostanou do Kyjeva a že budou bombardovat civilní budovy.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT na Ukrajině 
Toto přesvědčení se změnilo s postupujícím dnem a s tím, jaké záběry přicházely z velkých měst na východě. Kolem dvanácté
hodiny byly zasaženy 2 budovy přímo v Kyjevě, vojenské zpravodajství a další armádní objekt. Ve městě, které se na podobný
scénář týdny připravovalo, zavládla panika. U budovy ministerstva obrany se začali shromažďovat dobrovolníci. Čerstvě
osmnáctiletý Ivan musel z předměstí do centra přijít pěšky. V tu dobu už dávno zkolabovala doprava.

Ivan, student 
Čekáme na rozkaz. Až přijde. Přesuneme se na frontovou linii.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT na Ukrajině 
To důchodce Vlodymyr už má aktivní službu za sebou. 10 let v sovětské armádě. Ruský postup má za zradu.

Vlodymyr, důchodce 
Všichni do zbraně. Máte na to kuráž? Přísahali jste pro svobodu klidně i zemřít. Tak kde jsou vaše přísahy?

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT na Ukrajině 
Rým vybral záměrně. Úryvek z básně o skotském králi Robertovi, který se vzepřel přesile a vybojoval na silnějším sousedovi
pro svou zemi vytouženou nezávislost. Z Kyjeva Andreas Papadopulos, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Teď jsme viděli situaci přímo na místě. Teď přidáme pohled na mapu Ukrajiny, na ruské manévry. Celkový pohled. Vojáci do
země podle dostupných zpráv vstoupili ze tří stran. Na jihu je pohyb tanků hlášený z okupovaného Krymu. Na východě Rusové
hranice překročili i v Luhanské a Charkovské oblasti. Ze severu armáda na Ukrajinu vstoupila přes Bělorusko na Černihivskou
a Sumskou oblast.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
A ostřelování mířilo hned zpočátku také na Kyjev a okolí hlavního města. Právě u ukrajinské metropole sváděly obránci těžké
boje o nedaleké vojenské letiště. Podle prezidenta Zelenského se dál bojuje i na jihu země. Mariupol čelí těžkému ostřelování a
před chvílí přišla z ukrajinských zdrojů zpráva, že ruské síly obsadily zakonzervovanou jadernou elektrárnu v Černobylu. Klid
nebyl ani na západě země. Zprávy o ostřelování přicházely z oblasti Lvova. Doteď se zdá, že ruské rakety míří hlavně na
strategické cíle, jako jsou právě letiště nebo vojenské oblasti. Během dne ale střely dopadaly i na území obývaná civilisty.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Tragédii, jakou Evropa v tomto století ještě nezažila, zachycují i fotografie z míst postižených ruskou invazi. Třeba tento snímek
ukazuje radar ukrajinského letectva u Mariupolu.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Rakety ale, jak jsme zmínili, dopadaly i mezi civilisty, tohle je třeba snímek z charkovského předměstí. Zachycuje munici zarytou
do silnice.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
V ukrajinských městech zdevastovalo ruské bombardování celé budovy. Na mnoha místech od rána zasahují hasiči a i oni
pomáhají se záchranou lidí. Toto je třeba panelový dům ve městě Čuhujiv.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Následky ostřelování jednoho ze sídliěť jsou vidět i na posledním snímku. Zničený byt zasypaný sutinami.
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Michal KUBAL, moderátor ČT 
Poničená je ale i ruská bojová technika, například tato helikoptéra se podílela na útoku na metropoli Kyjev po. Zásahu
ukrajinskou střelou skončila na poli. Hlášené ztráty na životech se na obou stranách liší. Ukrajina informuje o desítkách obětí,
včetně civilistů, jejich domovy údajně zasáhly ruské nálety. Kyjev zároveň hlásí desítky zabitých ruských vojáků a zničení jejich
vojenské techniky. To Moskva popírá, stejně jako zprávy o útocích na řadové obyvatelstvo.

Igor KONAŠENKOV, mluvčí ruského ministerstva obrany 
Žádné nálety nebyly zaměřeny na ukrajinská města ani na sociální infrastrukturu ukrajinských obyvatel, jako jsou obytné domy.

Vadym PRYSTALKO, ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii 
Ztráty jsou neúnosné, alespoň pro nás.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
A o reakci Západu se teď rozhoduje v Bruselu a Washingtonu, kde máme naše zpravodaje. V sídle Evropské unie je Lukáš
Dolanský. A v americké metropoli David Miřejovský. Hne se k nim dostaneme. A k rozhodné reakci už vyzval i český prezident
Miloš Zeman. Přiznal, že se mýlil, když odhadoval, že Rusové na Ukrajinu nezaútočí. Rozhodnutí Vladimira Putina označil za
iracionální. Podle hlavy státu je třeba sáhnout k tvrdším sankcím.

Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Věřím, že se situace uklidní, nikoliv však zbabělým kompromisem, ale rozhodnou reakcí proti agresorovi. Hluboce lituji, že k
tomu dochází, ale musíme se chovat jako stateční lidé, kteří si nenechají agresi ve vlastním zájmu líbit.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Lukáši, do Bruselu se právě teď sjíždějí lídři členských zemí sedmadvacítky, aby jednali o dalších protiruských sankcích. Jak
moc je v tomto ohledu unie jednotná?

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
Členské státy jsou naprosto jednotné v odsouzení té samotné agrese. Členské státy jsou také jednotné v tom, že je potřeba na
Rusko uvalit další sankční balík. České státy ovšem nejsou jednotné v tom, jak by tento balík měl přesně vypadat, a to je, jak si
zmínil úkol pro mimořádnou radu, tedy pro mimořádný summit lídrů Evropské unie, tzn. prezidentů premiérů, který začne za
několik málo okamžiků tady v budově Evropské rady v Bruselu. Budou mít na stole poměrně tvrdé sankce, ovšem budou se
muset politicky rozhodnout, kam až chtějí zajít, protože skutečně část členských států volá po těch nejtvrdších sankcích,
například po vyřazení Ruska z toho platebního systému Swift. Ovšem existují země, které to oponují, jako například Německo.
Ursula von der Leyenová nicméně už během dne oznámila, že ty sankce budou skutečně bolestivé, ať budou vypadat jakkoliv,
zasáhnou ruskou ekonomiku. Například spustí inflaci nebo neumožní Rusku přístup k nejmodernějším technologiím. Dodala ale
také, že tento černý scénář, který tedy nastal dnes, tak se na něj Evropská unie několik dní a několik týdnů připravovala. Den,
který si v Bruselu nikdo nepřál. Den, na který se ale Brusel připravoval a s kterým, i když nerad, trochu počítal. Události na
Ukrajině okamžitě zmobilizovaly veškeré unijní instituce. Od rána mimořádně zasedala Evropská komise. Velvyslanci při
Evropské unii a také velvyslanci při Severoatlantické alianci.

Jens STOLTENBERG, generální tajemník NATO 
Toto je závažný okamžik pro bezpečnost Evropy. Neoprávněný a nevyprovokovaný útok Ruska na Ukrajinu ohrožuje nespočet
nevinných životů.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
NATO odsoudilo ruské kroky a dalo Putinovi jasný vzkaz. V následujících dnech začne posilovat svou vojenskou přítomnost ve
východním křídle. V pohotovosti má nyní stovku letadel. Ostré kritiky se pak Putinovi dostalo také z unijního Bruselu.

Ursula von Der LEYENOVÁ, předsedkyně Evropské komise 
Je to prezident, kdo vrací válku do Evropy. Ale i v těchto temných hodinách stojí Evropská unie při Ukrajině a jejím lidu.

Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT 
Boris Johnson nazval Putina ruským diktátorem a krví potřísněným agresorem. V parlamentu představil novou sadu
protiruských sankcí. Budou se nově týkat stovky jednotlivců a společností. Součástí je i zákaz Aeroflotu přistávat ve Spojeném
království.

Boris JOHNSON, britský premiér 
Tyto pravomoce nám taky umožní zákaz ruským soukromým a státním společnostem, aby ve Spojeném království získávali
peníze.

Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT 
Británie zmrazí aktiva ruským bankám, včetně druhé největší VTB. Londýnská City pro ně byla po konci studené války
důležitým finančním centrem. Sankce se budou týkat i vývozu technologií a platit i pro Bělorusko. Z Bruselu Lukáš Dolanský a z
Londýna Bohumil Vostal, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
A ještě bližší pohled na oběť agrese. Ukrajina je rozlohou druhý největší stát Evropy, hned po Rusku na území přesahujícím
600 000 km2 žije víc než 41,5 milionu lidí, 3/4 jsou Ukrajinci, Rusové tvoří asi 17 % populace. Jejich zájmy jsou jedním z
důvodů, kterými Moskva obhajuje mimo jiné aktuální operaci. Oficiálním jazykem země je sice ukrajinština, obyvatelé ale v jiném
životě v podobné míře používají i ruštinu. A Rusové zároveň mají zcela rovnocenný přístup k úřadům i ke vzdělání.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Ukrajina a její infrastruktura je nejenom pro Evropu klíčová z hlediska dodávek plynu, ale třeba i obilí. Invazí proto Rusko ovlivní
i ekonomickou situaci na kontinentu. Přes ukrajinské území vedou hlavní plynovody. Díky úrodných půdám se mluví o obilnici
Evropy má taky velké nerostné bohatství a je i důležitým železářské centrem. Ukrajinská ocel pak tvoří zhruba desetinu
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veškerých dodávek do unijních zemí. Teď ještě Washington a David Miřejovský. Davide, americký prezident Joe Biden odsoudil
ze západních politiků ruskou invazi na Ukrajinu jako první. Jak Spojené státy odpoví?

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT, Washington 
Spojené státy odpověď během několika málo minut, kdy je ohlášen projev amerického prezidenta. Ten před malou chvílí
zveřejnil na Twitteru zprávu, že se dohodl s lídry států skupiny G7 na zničujících sankcích, které uvalí proti Rusku. Za přibližně
9 minut by měl americký prezident vystoupit s televizním projevem, shrnout pro americkou, ale i světovou veřejnost poslední
vývoj a oznámit, jaké sankce a jaké další kroky Spojené státy a jejich spojenci udělají. V této chvíli už víme, že Spojené státy
přerušily s Ruskem diplomatické styky na té nejvyšší úrovni. Neuskuteční se setkání prezidentů ani ministru zahraničí, které
mělo proběhnout dnes. Americká administrativa říká, že Rusko dlouhodobě lhalo a že dokud nestáhne své vojáky, tak nemá
smysl se na té nejvyšší úrovni s Moskvou o něčem bavit. Jak už jsi naznačil, během noci americký prezident odsoudil krok
ruského prezidenta Vladimira Putina a ukázal přímo na něj jako na viníka právě probíhající války.

Jan ŠILHAN, redaktor/citace: Joe Biden; americký prezident, zdroj: Twitter 
Prezident Putin zvolil předem promyšlenou válku, která přinese katastrofální ztráty na životech a lidské utrpení.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Válka mění svět. Poznamenává ekonomiku politiku, ale nejvíc pochopitelně dopadá na lidské životy. Ukrajinci ztrácejí své
blízké, byť se přesný počet obětí ověřuje těžko.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Další lidé jsou zranění nebo přišli o své domovy. Tenhle záběr jsme viděli hned v úvodu událostí. Dům v Charkovské oblasti, v
němž bydlela tato žena, zasáhla jedna z raket.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Lidé také ve velké míře utíkají z města. K tomu se ještě vrátíme. Ti, kteří zůstávají, hledají, jak už jsme naznačili, útočiště ve
stanicích metra i ve sklepích. Toto je fotografie z Charkova. Úřady zveřejnily online seznam 5000 míst, kde je možné se před
raketami ukrýt.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Teď se podrobněji podíváme na to, jaká opatření přijímá v souvislosti s ruskou invazí Česko. Různá jednání po celý den sledují
Daniel Takáč a Štěpánka Martanová. Nejdřív ale čerstvé vyjádření premiéra Petra Fialy. Těsně před odletem na mimořádné
jednání Evropské rady v Bruselu.

Petr FIALA, předseda vlády /ODS/ 
Jedno poučení z této situace zůstane, a to je, že Evropa se bude snažit o posílení své energetické soběstačnosti a o tom, aby
nebyla tolik závislá na dodávkách z Ruska. Já tuto vůli cítím od všech lídrů, s kterými jsem měl možnost mluvit i od orgánů
Evropské unie. Je jasné, že se musíme orientovat na jiné technologie, musíme se orientovat na jiné dodavatele plynu, musíme
posílit dodávky zkapalněného plynu, které jsou schopny dodat jiné země.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
A teď tedy před Úřad vlády a do Poslanecké sněmovny. Nejdřív Daniel Takáč, jaké kroky vláda přijala? Zatím jsme mluvili jen o
pozastavení fungování ruských konzulátů v Karlových Varech a Brně.

Daniel TAKÁČ, redaktor ČT 
Dobrý večer. Je to tak byl odebrán souhlas s jejich činností, ale nejenom to. Vláda k tomu ještě přidala pozastavení činnosti
dvou konzulátu na území Ruské federace, českých konzulátů na území Ruské federace, konkrétně v Petrohradě a v
Jekatěrinburgu. Zároveň ministerstvo zahraničí dočasně stáhne, tedy povolá na konzultace, velvyslance v Rusku a v
Bělorusku. V Bělorusku proto, že právě z této země ruská armáda vtrhla na území Ukrajiny. Ministr vnitra, ten dnes prohlásil, že
se zastavují všechny vyhošťovací procesy Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. A nikdo se prý nemusí bát, když o nějaký den projde
povolení k pobytu. Ministryně obrany zase oznámila, že aliance aktivuje mimořádné obranné plány, které umožní nasazení sil
velmi rychlé reakce, do kterých je Česká republika připravena přispět 400 vojáky brigády rychlého nasazení a 180 chemiky, no
a v případě potřeby armáda uvolní i část svých zdravotnických kapacit.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor ČT 
Od ranních hodin se scházejí krizové štáby jednotlivých rezortů. Česká diplomacie komunikuje s ukrajinským velvyslancem a
armáda s velením NATO.

Milan BRUNCLÍK, redaktor ČT 
V půl deváté ráno na generálním štábu schůzka ministryně obrany s velením armády. Jana Černochová očekává, že NATO
požádá o jednotky, které posílí východní křídlo aliance.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Ano, očekávám, jenom, prosím, vyčkejme těch postupných kroků.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor ČT 
Po vyhodnocení zpráv od tajných služeb rozhoduje Bezpečnostní rada státu o první diplomatických krocích, včetně pozastavení
provozu českých konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu.

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
Pozastavíme také náběr vízových žádostí ruských občanů na všech zastupitelských úřadech s výjimkou humanitárních případů.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor ČT 
Vláda navýšila humanitární pomoc na 300 000 000 a nabízí možnost léčení zraněných ukrajinských vojáků v Česku.
Dělostřeleckou munici, kterou vláda darovala, zatím Ukrajina nepřevzala.
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Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Došlo tam k nějakému zádrhelu, nikoliv na naší straně. Dneska mám jednání s panem velvyslancem.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor ČT 
Česká armáda očekává pokyny od vlády a připravuje se na jejich splnění. Klíčový bude zítřejší online summit NATO, třeba i pro
rozhodování o dalším možném zapojení českých vojáků na východním křídle. Setkání lídrů se zúčastní český prezident i
premiér.

Miloš ZEMAN, prezident republiky 
I když třeba lišíme v názorech na státní rozpočet, v této vážné situaci je zapotřebí postupovat naprosto jednotně.

Vít RAKUŠAN, 1. vicepremiér a ministr vnitra /STAN/ 
Bezpečnost obyvatel České republiky v současné době není žádným způsobem dotčena. Jsme v situaci, kdy našim občanům
na našem území žádné bezprostřední riziko nehrozí.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor ČT 
Další postup bude vláda řešit na zítřejším mimořádném jednání. Milan Brunclík a Pavel Schrötter, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Další mimořádné jednání, odpoledne se sešla sněmovna. Schůzi iniciovali koaliční poslanci. Svolání ale podpořila i opozice.
Jednání sledovala Štěpánka Martanová. V usnesení poslanců se píše o barbarství ze strany Ruska, vzbudila invaze na
Ukrajinu bouřlivou debatu?

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka ČT 
O to jednání požádalo na 7 desítek poslanců. V jednacím sále jich v 16 hodin bylo přes 160 z 200. Ještě předtím se ale konalo
jednání politického grémia, tedy zástupců všech poslaneckých klubů, aby se právě dohodli na kompromisním znění toho
usnesení a také na tom postupu, aby ta debata nebyla příliš dlouhá. To usnesení tedy, jak si zmiňoval, má 9 bodů. Poslanci
vyjádřili nesouhlas s rétorikou Ruské federace i s kroky, které činí na Ukrajině, vyzvali českou vládu, aby i nadále prosazovala
tvrdé sankce a podporovala a pomáhala Ukrajině. A také vyzvali Ruskou federaci, aby zastavila tu vojenskou agresi. Celé to
jednání trvalo zhruba hodinu a půl a přímo v jednacím sále se ho účastnil i ukrajinský velvyslanec v České republice.

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka ČT 
Při vítání ukrajinského velvyslance na půdě Poslanecké sněmovny. /ukrajinská hymna/ Hymna cizí země tu zazněla poprvé.
Někteří poslanci podporu vyjádřili stužkami v ukrajinských barvách. Další vyvěsili přímo na svých místech vlajku. Souhlasný
potlesk od všech, včetně opozice, si vysloužil premiérův projev i řeč velvyslance.

Jevhen PEREBYJNIS, ukrajinský velvyslanec v Praze 
Budeme bojovat, budeme bojovat za sebe. Budeme bojovat za vás, ale s vaší podporou to půjde snadněji.

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka ČT 
Konkrétně žádost směřuje na pomoc hospodářské i vojenské oblasti a na diplomatickou a ekonomickou izolaci Ruska.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničí /Piráti/ 
Vůči Ukrajině hledáme maximální možnou míru podpory. Nejen vyjádřením solidarity, ale i skrze konkrétní kroky, ať již
humanitárních, nebo dalších.

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka ČT 
Za postup kabinetu se postavila i opozice.

Andrej BABIŠ, poslanec, předseda hnutí /ANO/ 
Situace je vážná, a proto v této věci nebudeme vládě opozicí. Chtěl bych tímto jasně deklarovat, že hnutí ANO podporuje
premiéra Petra Fialu a jeho vládu v krocích proti ruské agresi.

Jaroslav BAŠTA, člen sněmovního zahraničního výboru /SPD/ 
Hnutí SPD v tomto případě je naprosto solidární se zájmy České republiky, odhazuje jakékoliv své stranické tričko.

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka ČT 
Samotné usnesení sněmovny, které odsoudilo ruskou vojenskou akci vůči Ukrajině, má 9 bodů.

Markéta Pekarová ADAMOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny /TOP 09/ 
Poslanecká sněmovna za prvé kategoricky odsuzuje barbarskou, neomluvitelnou a nevyprovokovanou agresi Ruska proti
Ukrajině.

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka ČT 
Hlasování o něm přineslo jasný výsledek.

Věra KOVÁŘOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /STAN/ 
Pro 165, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka ČT 
Ukrajinu podpořil i Senát. Podle jeho předsedy Miloše Vystrčila jde o invazi prezidenta Vladimira Putina. Považuje ji za
protiprávní a nespravedlivý mocenský krok.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
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To, co se děje na Ukrajině, je něco, co mi z historie dobře známe.

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka ČT 
Aktuální situací na Ukrajině se Senát bude zabývat od zítřejšího rána na plenárním zasedání. Toho by se měl zúčastnit i ministr
zahraničních věcí a i do horní komory přijde velvyslanec Ukrajiny. Redakce a Markéta Žižková, Česká televize.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Z mnoha ukrajinských měst po celý den prchali lidé. Už jsme o tom hovořili na začátku s Andreasem. V dlouhých kolonách uvízli
v bezmála třímilionovém Kyjevě. Extrémně vytížené byly taky autobusové a vlakové spoje z města. Dlouhé fronty se po celé
zemi tvořily před bankomaty a čerpacími stanicemi. Válka by mohla podle odhadů vyhnat do exilu až 5 000 000 Ukrajinců.

Mariusz KAMIŃSKI, polský ministr vnitra 
Uděláme vše proto, aby každý, kdo je v nouzi, našel v Polsku bezpečný úkryt. Polsko je bezpečnou zemí pro naše občany a
bude bezpečnou zemí pro naše sousedy, pro naše přátele, kteří jsou nyní ve velmi obtížné situaci.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
A na ukrajinsko-slovenské hranici Petr obrovský. Petře, jak to vypadá na přechodu, míří směrem do unie výrazně víc lidí než
běžně?

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT na Slovensku 
Rozhodně je silnější provoz na této hranici cítit, my se nacházíme ve Vyšném Nemeckém, kudy vede hlavní silniční tah z
Užhorodu. V tuto chvíli před hranicí stojí kolona osobních aut, ve které se čeká až 8 hodin. Nicméně místní a policie upozorňují,
že několikahodinové čekání je tady běžné. Nacházíme se na vnější hranici schengenského prostoru i Evropské unie, která je
přísně střežená. Ukrajinci, kteří tudy dnes projíždějí, jsou především lidé, co mají na západě, na Slovensku nebo v Česku práci
a zázemí. Svůj odchod ze země uspíšili a často s sebou vzali i rodiny. Nejsou to tedy uprchlíci, kteří by například na Slovensku
žádali o azyl, nicméně na uprchlickou vlnu se Slovensko chystá. Během dne už obce, města, kraje i instituce přicházely s
nabídkami na ubytování a v tuto chvíli by kapacita měla činit několik desítek tisíc míst. Premiér Eduard Heger už Slováky vyzval,
aby s lidmi prchajícími před válkou byli solidární a slovenští činitelé připustili, že budou mít zájem o posílení východního křídla
aliance a o umístění několika stovek vojáků NATO v rámci předsunuté přítomnosti právě na Slovensku. Bratislava ruskou
agresi jednoznačně odsoudila.

Zuzana ČAPUTOVÁ, slovenská prezidentka 
Slovenská republika ostře odsuzuje ruskou agresí. A stojí při trpícím ukrajinském lidu. V současnosti se spojenci v
Severoatlantické alianci a Evropské unii jsme připravený poskytnout Ukrajině pomoc k ukončení konfliktu a na ochranu lidských
životů.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Konflikt na Ukrajině zastihl taky minimálně 150 Čechů, kteří tam dlouhodobě žijí. České studenty stáhly univerzity už před
časem. Poslední měsíc tam nevyrážely ani zájezdy.

Daniel VÁŠA, Čech žijicí na Ukrajině 
Začalo to v 5 ráno. Žena mě vzbudila a říká mi: něco tady sviští.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Rakety pak zasáhly letiště u Žitomiru. Čtvrtmilionového města západně od Kyjeva. Sládek Daniel Váša tam žije od roku 2008. Z
jeho minipivovaru je teď protiletecký kryt.

Daniel VÁŠA, Čech žijicí na Ukrajině 
Tak to je ten pivovar tady ve sklepě a nad námi je 12podlažní dům, to jsou kluci z domobrany, který se tady setkali na školení
zdravotnický, máme dokonce obrněný dveře. Takhle se otevírají a ony jsou takový tlustý hodně, vidíte, jak jsou tlustý. A když
bouchnou, tak bouchnou, oni mají 300 kilo.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Přečkat tu plánuje s rodinou noc, pak vyrazí do Česka, pokud to půjde.

Daniel VÁŠA, Čech žijicí na Ukrajině 
Z Kyjeva se vyjet vůbec nedá. Tam je natřískaná dálnice.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Hodinu po těchto slovech se situace v jeho regionu vyostřuje.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor ČT 
Ruští vojáci zaútočili na hranici v Žytomyrské oblasti.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
V tuto chvíli nemám informaci, že by někdo kontaktoval Ministerstvo zahraničních věcí s žádostí o pomoc. My jsme uzavřeli
zastupitelský úřad v Kyjevě pro tuto chvíli a tu konzulární pomoc poskytujeme ze Lvova.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka ČT 
Hromadnou evakuaci Čechů ale tuzemské úřady neplánují. Johana Šulcová a Denisa Kotková, Česká televize.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Letecká doprava nad Ukrajinou se dnes zastavila. Tohle je radarový obraz vzdušného prostoru z šestnácté hodiny. Ve vzduchu
není žádné civilní letadlo. Mezi Ukrajinou a Českem se zrušily 2 lety. Další budou následovat.
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Vladimíra DUFKOVÁ, mluvčí, ČSA 
České aerolinie dočasně přerušují provoz linky z Prahy do Kyjeva, a to do 2. března. Co se týče operování této linky, tak další
provoz bude záviset na vývoji celkové situace.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Naopak vlaky ještě jezdily, jízdenky je stále možné koupit do Oděsy i Kyjeva, ale ne přes slovensko-ukrajinskou hranici, ale
přes Polsko. Slovenský národní železniční dopravce totiž veškeré spoje zrušil. Některé autobusové společnosti, například
FlixBus, omezují spoje do podle nich nejrizikovějších míst. Jiné spoje s Ukrajinou naopak posilují.

Petr KOZLÍČEK, redaktor/citace: Tomáš Beránek; mluvčí, FlixBus 
Prozatím zastavujeme prodej na linkách do nebo z nejkritičtějších oblastí. Aktuálně jsou z prodeje vyřazená tato místa:
Charkov, Dnipro, Cherson.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
A v Česku dlouhodobě pobývá podle oficiálních údajů Ministerstva vnitra a statistického úřadu okolo 150 000 Ukrajinců s
trvalým nebo přechodným pobytem. Krátkodobě pak další desítky tisíc. To z nich dělá nejpočetnější menšinu v zemi ani
Slováků nežije tolik. Přepadení jejich země a následná mobilizace tak mění tisíce osudů i uprostřed Evropy.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
To nástupiště je jako malá brána na Ukrajinu. Přímo uprostřed Prahy, jenom do Kyjeva odsud jezdívá 5 autobusů denně. Dnes
tu ale vládne místo čilého ruchu podivné, tísnivé ticho. Je pár minut po dvanácté. Právě před chvílí měl odsud z Florence
odjíždět autobus do Charkova, jenže neodjel, žádný tu není. Lidé stále čekají. Mezi nimi i tato skupinka žen. Všechny tu pracují.
Teď pospíchají s rodinami, ale pak se hned chtějí vrátit zpět i s nimi.

obyvatelka Ukrajiny pracující v Česku 
Teď rozhodně na Ukrajině nezůstanu.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
Ani během následující hodiny se tu ale žádný autobus neobjeví. Na druhé straně nástupiště je živěji. Tady se čeká na autobus
do Kyjeva.

cestující 
Musíme garantovat jenom dovoz /nesrozumitelné/ na polské hranice a pak uvidíme podle situace, jak to bude. Co znamená –
podle situace? Přijedeme tam a pak tam na nás bude čekat autobus? Neptejte se mě. Já chci jet domů, mám tam rodinu.

cestující 
Ale my všichni tam máme rodiny.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
Myslíte, že se tam dostanete?

cestující 
Dostanu. Musím.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
Rodina je tam?

cestující 
Jasně.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
Chcete je dostat pak zpátky?

cestující 
Jo.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
Během nastupování si všímáme obou řidičů autobusů. Najednou se rozplakali, pak se dozvídáme, že mají rodiny přímo u letiště
na východ od Kyjeva. Před chvílí na něj zaútočily ruské vrtulníky, přesto za chvíli vyjíždí.

redaktor ČT 
Budete bojovat?

cestující 
Jo, já už i bojoval. V patnáctém roce... proti Rusům na Donbase.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
Tuhle trojici potkáváme v Brně. Všichni pocházejí od běloruských hranic. Rakety létají přes domy.

pracovník v Česku 
Celá řada z nich už dnes obdržela, ať už přímo, nebo nepřímo povolávací rozkaz.

redaktorka ČT 
I ti, co jsou v Česku?
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pracovník v Česku 
I ti jsou v Česku. /nesrozumitelné/ nevypadá dobře, povede to ke spoustu zdražením prostě, pracovní síly.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
Zatím firmám odjíždějí spíš jednotlivci, jak to bude dál, nikdo neví. Krajské redakce a Jan Beránek, Česká televize.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Na pražském Václavském náměstí se sešli v podvečer lidé na podporu Ukrajiny a na protest proti ruské invazi. Přinesli vlajky a
transparenty s nápisy proti prezidentu Putinovi. Zástupci ukrajinské komunity se tam shromáždili i po poledni. Protesty se
konaly i na jiných místech v zemi. A živě se teď podíváme před ruskou ambasádu v Praze, kam se právě část protestujících z
Václavského náměstí vydala. Na místě se už několikrát zpívala ukrajinská hymna. Někteří lidé mají protiruská a protiputinovská
hesla. Před chvílí také uctili minutou ticha oběti ruské invaze na Ukrajině.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Přes 300 000 000 Kč uvolní vláda na humanitární pomoc Ukrajině. Připravena je podle ministra vnitra také k přijetí podle něj
vysokých tisíců uprchlíků. Na konta již vyhlášených sbírek Češi posílají výraznou finanční pomoc.

Vítězslav KOMENDA, redaktor ČT 
Nově zrekonstruovaný brněnský městský byt. Sem i do dalších devíti podobných prostor by se mohly podle vedení města
okamžitě nastěhovat Ukrajinci utíkající před válkou.

Vojtěch MENCL, starosta, MČ Brno-střed /ODS/ 
Dalších přibližně 10 až 20 bytů jsme schopni připravit během 14 dnů.

Vítězslav KOMENDA, redaktor ČT 
Jihlava zase dala k dispozici bývalý dům dětí a mládeže.

Stanislav MAŠTERA, zástupce ředitele, Městská policie Jihlava 
Topí se zde a budova je prakticky připravena k okamžitému využití.

Vítězslav KOMENDA, redaktor ČT 
Celkem eviduje Ministerstvo vnitra přesto nabídek ubytování. Zítra chce šéf rezortu navrhnout vládě přesunutí do dalšího
stupně pomoci. Ten obsahuje opatření na podporu 5000 uprchlíků.

Vít RAKUŠAN, 1. vicepremiér a ministr vnitra /STAN/ 
Budou zřízena kontaktní pracoviště, která zajistí základní potřeby, jako je ubytování, strava, zdravotní asistence.

Vítězslav KOMENDA, redaktor ČT 
Pomoci se snaží i některé firmy. Třeba tady pracuje 8 desítek Ukrajinců. Dalších 20 mělo dorazit v průběhu března.

Miroslav KAMIŠ, ředitel, Viscofan 
Ty všechny od rána se snažíme osobně kontaktovat a nabízíme to, že můžou přijet okamžitě, že jim pomůžeme tady zasídlit,
ubytovat se.

Vít RAKUŠAN, 1. vicepremiér a ministr vnitra /STAN/ 
Ukrajinští občané, kterým končí pobyt na území České republiky, si budou moci požádat o speciální typ víz v rámci
zjednodušené procedury.

Vítězslav KOMENDA, redaktor ČT 
Dosavadní víza se budou podle ministra prodlužovat. Česko bez průtahů přímé i rodiny Ukrajinců, kteří tu už působí. Krajské
redakce a Vítězslav Komenda, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Další aspekt. Situace výrazně dopadla taky na trhy. Ruské akcie dopoledne oslabily téměř o 50 % a jejich hodnota na burze
Moskvy se propadla v přepočtu o 5,5 bilionu korun. V podvečer pak ztrátu mírně smazala. Nervozita se přenesla prakticky do
všech akciových indexů. Skoro 5 % ztratila i Pražská burza. Cena severomořské ropy Brent naopak stoupla. Poprvé od roku
2014 se za barel platí víc než 100 USD. A roste cena plynu. Na burze v Amsterdamu se od včerejška zvýšila o víc než třetinu.
Zatímco včera a v poledne stal megawatt hodina 84 EUR, dnes v půl šesté večer to bylo 126 EUR. Na rekordním minimu se
ocitl ruský rubl. Ruská centrální banka zahájila intervenci na devizových trzích, tedy začala rubl nakupovat, aby zmírnila propad
jeho kurzu. Dopad pocítila taky česká koruna. Ráno se dostala nad 25 Kč za jedno euro, později část poklesu smazala. Ruská
agrese se podle guvernéra České národní banky podepíše taky na tuzemské inflaci.

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Krátkodobě to taky samozřejmě bohužel bude znamenat asi růst cen klíčových komodit, které z Ruska pocházejí ve velké míře,
takže bohužel ten dopad tím proinflačním a stagnačním směrem.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Vláda ujišťuje, že Česko má ropy a zemního plynu dostatečné zásoby. Na unijní úrovni navíc existují dohody se třetími zeměmi,
jak dodávky z Ruska nahradit. V souvislosti s ruským plynem se ale v Evropě nejčastěji skloňuje Německo coby jeho největší
odběratel. Berlín teď živě, Martin Jonáš. Martine, panují v Německu v tomto ohledu nějaké obavy?

Martin JONÁŠ, zpravodaj ČT, Berlín 
Hezký večer, ano panovaly velké obavy už s ohledem na to, jak silně je Německo na ruském plynu závislé, z 55 %, a panovaly
také velké obavy, že Německo právě z tohoto důvodu se bude zdráhat nasadit razantní kroky vůči ruské agresi. Obavy, které
se víceméně potvrzují během posledních hodin. Třeba při vyjednávání o tom, zda Rusko vyloučit z mezinárodního bankovního
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systému Swift, tam je Berlín velmi opatrný. Dnes ovšem německá vláda vystoupila se sebevědomým prohlášením, s tím, že
Německo překlene tuto topnou sezónu, i kdyby Rusko hned dnes přestalo dodávat plyn do Německa. Jak víme, není tomu tak,
plyn stále proudí všemi plynovody do Evropy i skrze ukrajinské území, o které se bojuje. Ještě před několika dny ta situace z
hlediska Německa nebyla vůbec příjemná. Především proto, že ruská firma Gazprom, která vlastní část zásobníků plynu v
Německu, nechala tyto zásobníky vyschnout až téměř nule. Podle německé vlády z toho důvodu, aby zemi dostala pod tlak, jak
je vidět, ruská firma Gazprom vlastní i tuto strategickou infrastrukturu. Vypovídá to o tom, jak velký vliv dosud měla na
německou ekonomiku i kvůli rozhodnutím německých politiků i kvůli stávající německé energetické strategii, která z velké části
spoléhá právě na ruský plyn. To vše samozřejmě dobře věděl a jistě vzal do úvahy ruský prezident Putin, který německou
problematiku dobře zná přinejmenším, od chvíle, kdy bylo tady v Německu nasazen jako agent KGB.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Situaci bedlivě sleduje i Čína. Peking balancuje mezi Moskvou a Západem. Staví se proti invazi na Ukrajinu. Zároveň ale odmítá
použití tohoto označení pro ruskou akci. Obviňuje taky Washington spojence ze zveličování hrozeb ze strany Moskvy.

Chua ČCHUN-JING, mluvčí čínského ministerstva zahraničí 
Čína pozorně sleduje situaci na Ukrajině. Vyzýváme všechny strany ke zdrženlivosti a zabráníme tomu, aby se situace vymkla
kontrole.

Barbora ŠÁMALOVÁ, zpravodajka ČT 
Čína se snaží nekritizovat Rusko a zároveň nezhoršit vztahy s Evropskou unií a se Spojenými státy, přičemž se drží dlouhodobě
prosazovaných zásad týkajících se suverenity a OSN.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Opakovaně se toho dotýkáme. Po dnešku se opět mluví o tom, že by Rusko mohlo být odpojeno od bankovního systému Swift.
Jeho prostřednictvím se provádí naprostá většina zahraničních plateb. Pokud by tedy Rusko bylo o systému odpojeno, nebylo
by možné posílat přes banky peníze do Ruska, ani z Ruska. Rusko by tak do země zřejmě nemohlo dostat peníze třeba za
prodej ropy či zemního plynu. Zároveň by ale třeba firmy, které do Ruska dodají zboží, za něj nemohly dostat zaplaceno.

Radim KREJČÍ, zakladatel, Portu 
Samozřejmě evropské banky mají nějaké své pozice v Rusku, všechno tohleto by se teoreticky dalo zmrazit, ale je otázkou,
jestli ty negativní ekonomické efekty by dopadly pouze na Rusko. Já si právě tím, že by to bylo minimálně půl napůl.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
K odpojení od všech mezinárodních bankovních transakcí došlo v minulosti jen jednou, v roce 2012 u Íránu, tehdy země ztratila
polovinu svých zisků z exportu ropy a 30 % zahraničního obchodu.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
A ve Washingtonu právě začal brífink amerického prezidenta. ČT24 ho nabízí živě. My se pokusíme ještě do konce Událostí říct
to nejdůležitější, co v Bílém domě zaznělo.

Joe BIDEN, americký prezident 
/nesrozumitelné/

Michal KUBAL, moderátor ČT 
A teď ještě jednou Andreas Papadopulos z Kyjeva. Odpoledne se vedly těžké boje o vojenské letiště Hostomel jenom pár
kilometrů od ukrajinské metropole. Víme už, kdo ho má pod kontrolou? A řekni, proč je tak důležité?

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT na Ukrajině 
V půl deváté ukrajinského času, a je tady hodinový posun, prezidentská kancelář oznámila, že toto strategicky položené letiště
padlo do rukou ruské armády. Mimochodem mezi těmi dvěma živými vstupy, které jsme měli teď do Událostí, tímto směrem, tedy
na severovýchodě, právě tam, kde leží letiště Hostomel, jsme slyšeli dva velmi zřetelné a mohutné výbuchy, takže možná ty
boje ještě nejsou zcela u konce. Nebo se děje něco dalšího. Zkrátka nebo každopádně to letiště padlo do rukou ruských
vojáků, takže tam naletěla skupina 20 armádních bojových vrtulníků, doprovázená osmi letadly, ze kterých vyskákali ruští vojáci
a po těžkých, litých bojích to letiště dobyli. Proč to může být jeden ze zlomových okamžiků ofenzívy? Protože je to bod, který
umožní ruské armádě takto stejným způsobem jako při dobytí letiště vysazovat vojáky přímo na území města, metropole Kyjeva.
A může tak ruská armáda snadno posílat zbraně a jednotky při dobývání města.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Další pohled, tentokrát vojenský. Typ války, kterou Evropa dlouho nezažila. Jde o klasický konvenční konflikt. Rusko do něj
vedle leteckých a pozemních sil zapojilo i raketové systémy.

Martin TYBUREC, redaktor ČT 
Zásahy řízenými střelami, průlety střel s plochou dráhou letu, moderní tanky, stíhačky a helikoptéry. Třeba tady je vidět při
útoku na letiště Hostomel u Kyjeva nejméně 20 vrtulníků KA-52 a MI8.

Lukáš VISINGR, bezpečnostní a vojenský analytik, publicista 
To jsou vesměs věci, které už tam měli připravené. Samozřejmě pokud by se ta operace nevyvíjela podle ruských plánů, tak si
umím představit, že by Rusové poslali třeba do akce strategické bombardéry.

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní analytik, Institut politologických studií FSV  UK  
Je zásadní akcentovat, že proti sobě v tuto chvíli stojí první a druhá největší armáda Evropy.

Martin TYBUREC, redaktor ČT 
Ukrajinská armáda může při mobilizaci mít ve zbraň až 1 000 000 mužů. Má ale podle expertů i slabiny, zejména letectvo a
protileteckou obranu, které se s Ruskem nemohou měřit. I přesto prý za poslední roky prošla velkým vývojem. Třeba na těchto
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záběrech z ukrajinského dronu je zničen ruský tank.

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní analytik, Institut politologických studií FSV  UK  
Především pozemní jednotky vybavené protitankovými řízenými střelami britské a americké armády, tak jsou mimořádně
nebezpečné. A v případě velké ruské invaze by byly schopny uštědřit ruským silám enormní ztráty.

Martin TYBUREC, redaktor ČT 
Útoku předcházela ofenzíva v kyberprostoru. Podle ukrajinského ministra pro digitální transformaci útočníci začali včera zhruba
ve 4 odpoledne hromadně zahlcovat vládní weby a stránky bank.

redaktor/citace: Mykhailo Fedorov; ukrajinský ministr pro digitální transformaci, zdroj: Twitter 
Ukrajina nadále čelí nepřetržitým útokům na hlavní informační zdroje.

Martin TYBUREC, redaktor ČT 
Antivirová společnost ESET taky od včerejška detekovala na Ukrajině stovky napadení novým destruktivním virem.

Robert ŠUMAN, vedoucí pražského výzkumného oddělení, ESET 
Cílem tohoto malwaru není nic jiného než zkáza, než ničení, smazání disku. Přirovnal bych to k takovému bombardování.

Martin TYBUREC, redaktor ČT 
Načasování a cílení těchto akcí ukazuje na souvislost s vojenskou ofenzívou. Technicky je ale složité prokázat, odkud jsou
vedeny. Redakce a Martin Tyburec, Česká televize.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
A jak už víte, před pár minutami začal k Američanům mluvit prezident Joe Biden. V úvodu hovořil o tom, že Rusko zahájilo
nevyprovokovaný útok proti Ukrajině a že ruský prezident Putin jednoznačně odmítl diplomatická jednání.

Joe BIDEN, americký prezident 
Vladimír Putin tohle plánoval celé měsíce. Měl tam 175 000 vojáků. Byl tam vojenský materiál u ukrajinské hranice, čili my
samozřejmě jsme o jeho úmyslech věděli celou dobu.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
A téma bojů celý den plní ukrajinská i ruská média. Styl informování se logicky liší podle toho, kterou stranu dané médium
zastupuje.

moderátorka ukrajinské televize 
Kirovohradská oblast, město Znamjanka – také ostřelování. U Lvovské oblasti, město Brody – 3 výbuchy.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka ČT 
Dopolední vysílání v ukrajinské televizi. A opačné z ruské strany.

moderátor ruské televize 
Ozbrojené síly neprovádí raketové, letecké ani dělostřelecké útoky na ukrajinská města.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka ČT 
První zprávy o útoku se na internetu objevují už před pátou hodinou ráno. Rusko.

redaktor/citace: titulky z médií 
Zaútočilo na Ukrajinu.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka ČT 
Ukrajinská proruská média ale informují jinak. O válce v uvozovkách.

redaktor/citace: titulky z médií 
Putin vyhlásil na Ukrajině vojenskou operaci.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka ČT 
To píše proruská strana. A stejný nesoulad je i v ruských médiích.

redaktorka/citace: vyjádření novinářů Novaji Gazety 
My novináři nezávislých ruských médií prohlašujeme, že jsme proti masakru zahájenému ruským vedením.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka ČT 
Tak reagují novináři ruského nezávislého deníku Novaja Gazeta. Článku s titulkem: Bolest, vztek, stud. Tato válka je avantýra.
A opět opak.

redaktorka/citace: vyjádření novinářů Novaji Gazety 
Desítky ukrajinských pohraničníků přecházejí na ruskou stranu.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka ČT 
Napsala ruská státní Ria Novosti. Kateřina Šalounová, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
V každém případě je jasné, že boje budou pro tuto chvíli pokračovat, že nadále bude ta situace takto eskalovat a evropské
země na summitu v Bruselu za 10 minut začnou jednat o dalším postupu a lze taky očekávat nové sankce. Ty patrně, jak jsme
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slyšeli, zavedou Spojené státy. Další jednání, tentokrát online, chystá na zítřek Varšava. Situaci budou řešit představitelé tzv.
bukurešťské devítky, tedy zemí východního křídla aliance. Za Česko se má zúčastnit prezident Miloš Zeman. Ve Varšavě je
Barbora Maxová. Barboro, jak Poláci reagují na dění v sousední zemi?

Barbora MAXOVÁ, redaktorka ČT 
Polsko už nařídilo své armádě, aby zůstala ve stavu zvýšené pohotovosti. V zemi je také na 10 000 amerických vojáků jakožto v
členském státu NATO. Podle Varšavy a jsou tito vojáci stále na základnách. Nicméně jsou připraveni na jakýkoliv možný scénář.
Dnes se poprvé na ukrajinsko-polském pomezí. Také vůbec poprvé rozezněly sirény, konkrétně v obci Medika, kde je velice
oblíbený hraniční přechod. Zamířily tam davy Ukrajinců, a i proto polské ministerstvo zahraničí zřizuje už v první uprchlická
centra, konkrétně v té první fázi by jich mělo být celkem a 8 běžencům by měly poskytnout jídlo základní zdravotní péči, ale
třeba také informace, jak v zemi dále postupovat.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Na několika místech v Česku dnes zněla ukrajinská hymna. Jen v hlavním městě to bylo třeba ve sněmovně, na náměstí
Václava Havla, u Národního divadla, ale i v Rudolfinu. Česká filharmonie ji mimořádně zahrála na úvod koncertu. Útok Ruska
na Ukrajině odsoudil i šéf dirigent ruského původu Semjon Byčkov. Právě pod jeho taktovkou se dnešní koncert odehrává.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Mimořádné vysílání k válce na Ukrajině pokračuje v České televizi na zpravodajské Čtyřiadvacítce i v těchto chvílích. Za chvíli
začíná speciální Devadesátka hosty budou například ministři. Zahraničí. I ten současný Jan Lipavský. Taky předseda senátu
Miloš Vystrčil a ukrajinský velvyslanec v Česku. Na klíčová místa se samozřejmě podíváme živě. Sledujeme situaci přímo na
Ukrajině a čekáme taky na závěry summitu Evropské rady, který právě teď probíhá. To všechno na ČT24. Události končí,
děkujeme za pozornost, přejeme pokud možno klidný večer a lepší zprávy zítra, díky.

Putin může skončit až v Berlíně. Německo se musí vyzbrojit, varuje historik
TISK , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 14 , Autor: Ondřej Houska , Vytištěno: 19 475 , Prodáno: 27 614 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 02:21 , Čtenost: 148 177 , Rubrika: Invaze na Ukrajinu , AVE: 512 354,49 Kč , Země: Česko , GRP: 1,65
Putin se odpojil od světa, chová se jako Hitler v bunkru těsně před pádem třetí říše, říká v rozhovoru s HN přední český historik
Jiří Pešek. Česko a celý Západ si o současném Rusku musí podle něj hlavně přestat dělat iluze. 

Kompromis s Ruskem není možný, Česko a Západ musí výrazně zlepšit svou schopnost bránit se, říká v rozhovoru s HN historik
Jiří Pešek. „To, co Putin předvádí, může opravdu skončit někde v Berlíně nebo nerozhoduje podle nějaké logiky,“ tvrdí Pešek,
který je profesorem historie na pražské Univerzitě Karlově. Fakt, že Česko je dnes členem Severoatlantické aliance a Evropské
unie, je podle něj naplněním snah prezidentů Masaryka nebo Beneše o to, aby měli Češi pevné vztahy se Západem. Tvrzení
ruského prezidenta Vladimira Putina nebo bývalého českého prezidenta Václava Klause o tom, že Ukrajina jako stát selhala,
označuje Pešek za naprostý nesmysl. 

* HN: Putin tvrdí, žeUkrajinuvybudovalo Rusko, že to není plnohodnotný stát. Je na tom něco pravdy? 

Není to pravda. Putin se snaží vytvářet narativ, který by se stal bází pro obnovu ruského impéria. A pomíjí všechna fakta, která
mu do toho nepasují. Označuje Ukrajinu za uměle vytvořený konglomerát slepený Leninem. Ale pomíjí předchozí staletý vývoj a
skutečnost, že od půlky devatenáctého století se vytvářel moderní ukrajinský národ s moderní ukrajinskou identitou. Už
tehdejší ruští carové zakazovali používání ukrajinštiny nebo vytváření ukrajinských spolků. Ukrajinština byla prezentována jen
jako dialekt ruštiny. Já jsem se kdysi musel naučit hodně dobře rusky, ale ukrajinsky jsem nerozuměl nikdy. Sovětské Rusko v
roce 1922 Ukrajinu ovládlo vojensky, nikoliv že by Lenin z nějakého nevyhraněného území uměle slepil nějakou oblast existující
v rámci Sovětského svazu. 

* HN: Bývalý prezident Václav Klaus prohlásil, že významnou příčinou současné situace je to, že Ukrajina jako samostatný stát
selhala. Podobně mluví i Putin. Dá se to tak říct? 

Ukrajina ekonomicky rozhodně n ep a tří k úspěšným státům. Připomeňme ovšem, jak katastrofálně se na ní podepsala
sovětská doba. Následná vláda oligarchů v devadesátých letech nebyla vůbec pěkná. Ale myslím, že zejména za předchozího
prezidenta Porošenka bůhvíkde. On se se situace do značné míry stabilizovala. Jistě, krade se tam, ale to se krade i v Česku,
Polsku a vůbec v postkomunistickém světě. A asi se tam nekrade tolik jako v Rusku. Ale Ukrajina si začala budovat průmysl
nebo velice kvalitní inteligenci. Ta společnost se postupně stabilizovala. 

* HN: Ale co rozpor mezi, zjednodušeně řečeno, prozápadní částí země a proruským východem? 

Ten je zřejmý. V každém státě, který je mnohonárodnostní, ať to bylo meziválečné Československo nebo dnešní Estonsko, je
základní otázkou to, jak menšinu přivést k tomu, aby pochopila, že stát je většinově nějak veden. A že má-li se plně podílet na
všech výhodách, musí zvládnout jazyk většiny. Má-li stát plně fungovat, musí mít jakousi jazykovou dominanci. Taková ta
představa volné multikultury, kde všichni mluví nějak a nakonec to někdo přeloží, ta se historicky ukázala být krásným
levicovým nesmyslem, který zatěžoval politiku. Moskva ovšem fakt, že na Ukrajině je státní řečí ukrajinština a všichni se ji musí
naučit, vnímá jako teror. Když o tom takto mluví i vámi zmíněný Václav Klaus, taknezbývá než říct, že vidí svět brýlemi, které mu
zaostřovali v Kremlu. Ukrajina prostě je etablovaným státem. A ruská politika v posledních letech udělala z dvojjazyčného
národa jeden národ, protože oni zkrátka brání svůj domov. 

* HN: Často se objevuje argument, že na Ukrajině mají velkývliv ultrapravicoví radikálové, taky Putin mluvil o tom, že Rusko teď
bude chtít Ukrajinu denacifikovat. Co je na těchto argumentech pravdivého? 

Krajně pravicové skupiny mají všude v Evropě vliv, který se dnes bohužel počítá už v desítkách procent. Víme, jaký charakter
mají některé české nebo slovenské politické strany. Bylo by opravdu zvláštní, kdyby takové strany neexistovaly i na Ukrajině,
když jich tolik existuje v Rusku. Připomeňme, že politici tohoto ražení jsou po celé Evropě velmi často financováni z Ruska. Putin
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argumenty o neonacismu používá zcela účelově. Takový proud na Ukrajině je, ale rozhodně neurčuje diskurz společnosti.
Absolutní většina Ukrajinců jsou běžní a ve svém hlubokém přesvědčení demokratičtí lidé. 

* HN: O co Putinovi jde? Proč přikročil až k násilné invazi? 

Putin loni napsal, že Ukrajina může dosáhnout plné suverenity jen v úzkém svazku s Ruskem. Čili že bude suverénní jen jako
autonomní část ruské federace. To je to, čeho chce dosáhnout. 

* HN: My na Západě můžeme stokrát odmítat ruské nároky na dominanci v postsovětském prostoru, třeba na Ukrajině. Ale co si
počít s faktem, že Rusko prostě má vůli si něco takového vynutit? Co bychom teď měli dělat? 

Měli bychom začít investovat dvě procenta hrubého domácího produktu do naší armády. Tak jak jsme se k tomu zavázali a jak
to neděláme. Měli bychom pochopit, že naše armáda není něj aký zbytek po špatné minulosti, ale integrální součást státu. Jsme
úspěšná a stabilní země, která musí být schopna si svou bezpečnost dovolit. Samozřejmě že toto území nemůžeme nikdy
ubránit proti Rusku, ale jsme součástí většího celku. Evropa se z vojensky podfinancovaného celku, respektive ze sdružení
hovorných strýců, musí změnit v to, čím by měla být, tedy v obranný pakt, který se dokáže, v rámci NATO, bránit. 

* HN: Před Ruskem? Myslíte, že Rusko může být hrozbou i pro země, které teď jsou vNATO? 

Já nejsem politik ani politolog, jsem historik, takže si můžu dovolit přirovnat Vladimira Putina k Adolfu Hitlerovi. Zatím jeho
postup funguje úplně stejně jako Hitlerův v roce 1938. Appeasement a krásné řeči nic nevyřeší. Německá armáda je špatně
vyzbrojená. Vezměte si, že německý kancléř Olaf Scholz, šéf největší ekonomické mocnosti Evropy, řekl, že by si přál, aby jeho
země měla armádu, jejíž lodi mohou vyplout, letadla mohou opravdu vzlétnout a zbraně by byly schopné střílet. To je šílená
ostuda. To znamená, že Putin má cestu do nitra Evropy otevřenou. Mám z toho strach. 

* HN: Vážně si myslíte, že Putin může počítat i s válkou proti Západu? 

To, co Putin předvádí, může opravdu skončit někde v Berlíně nebo bůhvíkde. On se nerozhoduje podle nějaké logiky. Když
čtete ty jeho historické výlevy a posloucháte jeho projevy, to je paranoia. Je tobipolární pohledbolševického rozvědčíka, který
vidí jen to dobré a to zlé. A dobří jsme my a zlí jsou ti, kteří, kupodivu, ještě žijí, ale my jim to nebudeme trpět. To není normální.
Chová se jako paranoika šílenec. Vezměte si, jak vystupoval vůči svým nejbližším spolupracovníkům na nedávném zasedání
bezpečnostní rady státu. Přičemž se takto údajně chová i ke generalitě nebo kdiplomatickému sboru. Vzpomeňte si, jak ztvárnil
Bruno Ganz Hitlera ve filmu Zánik třetí říše -jako někoho, kdo ve svém bunkru nebere na vědomí, co se děje okolo, a je
ochoten zničit svět. Jeho generálové mu jen říkají, že tato divize už neexistuje a tahle taky ne. 

* HN: Takže Putin už podle vás ztratil racionalitu? 

Putin ty divize ještě má, je na začátku své agrese. Ale jinak je to opravdu ten Adolf, který se už odpojil od světa a má jen tu
svou vizi. A kdo mu ji ruší, byť jen drobnými připomínkami reality, ten je odsunut stranou. Putin není člověkem, s nímž lze
dosahovat racionálních kompromisů. A přitom stojí v čele atomové velmoci. Je to pro celou evropskou civilizaci velmi
nebezpečný moment. 

* HN: Německo sice na obranu zdaleka nedává domluvená dvě procenta HDP, ale v absolutních číslech je jeho obranný
rozpočet už teď vyšší než ten francouzský. Co říkáte na hlasy, že kdyby se Německo opravdu pustilo do budování své armády,
tak by bylo tak dominantní, že by to pro Evropu bylo nebezpečné? 

Především je to nutné. Německo je politicky a ekonomicky tak těsně svázáno s Evropou, že nebude stát proti Evropě. Ale může
být jejím motorem a oporou, která se ovšem často dává k dispozici ostatním. Vezměte si, jakou část nákladů evropské
integrace hradí. Německo dobře ví, že se nesmí postavit proti Evropě. Vedení v NATO si neurve, ať bude na obranu dávat
cokoliv. Ví, že si nemůže dovolit žádné excesy. Jsem přesvědčen, že když se dá německá armáda do pořádku, Evropě to jen
prospěje. 

* HN: Západ ve vztahu k Rusku dlouhodobě nebyl jednotný, třeba Poláci a pobaltské státy byli mnohem tvrdší než Němci či
Francouzi. Povede ruský postup k u tužení jednoty Západu? 

Putin na tom tvrdě pracuje. Jako milovník Německa musím říct, že především Německo pořádný kopanec zasloužilo. Blokování
tvrdšího postupu vůči Rusku patřilo už od rozpadu Sovětského svazu do repertoáru všech německých vlád. Nesmírně si vážím
Angely Merkelové, ale i ona se ohlížela na své koaliční partnery, sociální demokraty. A ty německé bych se nebál označit za
Putinovu pátou kolonu. Stačí připomenout bývalého kancléře Gerharda Schrodera a to, jakým způsobem Německo energeticky
svázal s Ruskem. 

* HN: Myslíte si, že se německá sociální d emokracie, dnes hlavní vládnoucí strana, teď poučí? 

Doufám v to, jinak se postoj Německa nezmění. Němečtí Zelení, kteří teď drží ministerstvo zahraničí, na Rusko pohlížejíbez
iluzí. Bez souhlasu sociálních demokratů v koalici však nic neprosadí. Ale abych nemluvil jen o levici - bavorská CSU je po
mnoho desetiletí orientovaná na východ. Doufám, že se Německo dokáže sebrat - už ve vlastním zájmu. Když si čtete statistiky
zahraničního obchodu, tak zjistíte, že Rusko není ani v první desítce nejvýznamnějších partnerů Německa. Obrat vzájemného
obchodu je zhruba poloviční oproti obchodní výměně mezi Německem a Českem. S výjimkou energetiky nemá Rusko pro
Německo ekonomicky zásadní význam. 

* HN: Nekřivdíte trochu Německu? Co třeba Francie? 

Francie vždycky tíhla k dobrým kontaktům s Moskvou. Doufám, že Emmanuel Macron opět vyhraje prezidentské volby. To je
muž, který se dá poučit. Je to vzdělaný, inteligentní a flexibilní politik, který chápe, že v zájmu Evropy je, aby se semkla a starala
se o svou bezpečnost. V poslední době to opakuje velmi často. 
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* HN: Masaryk a Beneš chtěli, aby meziválečné Československo bylo pevně spojené se západními mocnostmi. Dá se podle vás
říct, že členství Česka v EU a v NATO je naplněním těchto snah, i když v úplně jiném h istorickém kontextu? 

Je to přesně tak. Vzpomeňme si ostatně, jak silné bylo v roce 1989 heslo o návratu do Evropy. Tam byla přímá návaznost na
první republiku. Připomněl bych Václava Havla, který věnoval neuvěřitelnou energii tomu, aby přesvědčil amerického
prezidenta Billa Clintona a další západní státníky, že přesně takto to musí dopadnout. Havel by měl mít obrovský pomník, i když
to by z jeho pohledu rozhodně bylo tím nejhnusnějším, co bychom mu mohli provést. Vyzdvihl bych ale taky české vojáky, kteří
od devadesátých let neustále odváděli kvalitní práci v mnoha mezinárodních misích a získali si respekt. Bohužel to doma nikdy
nebylo plně doceněno. 

Putin argumenty o neonacismu používá zcela účelově. Takový proud na Ukrajině je, ale rozhodně neurčuje diskurz společnosti.

To, co Putin provádí, může opravdu skončit v Berlíně nebo bůhvíkde. On se nerozhoduje podle nějaké logiky. 

Německo si pořádný kopanec zasloužilo. Všechny jeho vlády od rozpadu Sovětského svazu blokovaly tvrdší postup vůči Rusku.
JIŘÍ PEŠEK (68) Patří k nejvýznamnějším českým historikům. Věnuje se moderním českým a německým dějinám a dějinám
střední a východní Evropy. Je profesorem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, předtím řadu let vedl katedru
německých a rakouských studií na Fakultě  sociálních  věd  UK . Je vedoucím redaktorem Českého časopisu historického, což
je nejdůležitější český odborný časopis o historii. 

O autorovi: Ondřej Houska, ondrej.houska@hn.cz
Foto autor:   Foto: HN - Lukáš Bíba
Foto popis:   Stejně jako před osmdesáti lety Zatím Putinův postup funguje úplně stejně jako Hitlerův v roce 1938, říká historik
Jiří Pešek.
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Mír v Evropě byl jen historická výjimka. Tohle je budoucnost
TISK , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 18 , Autor: Jan Kofroň , Vytištěno: 19 475 , Prodáno: 27 614 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 25.02.2022 02:21 , Čtenost: 148 177 , Rubrika: Názory , AVE: 112 289,71 Kč , Země: Česko , GRP: 1,65
Geopolitika 

Před dvaatřiceti lety skončila studená válka, rozpadl se SSSR a my se na těch dvaatřicet let octli doslova v pohádkové
geopolitické situaci. Teď tahle geopolitická realita hoří přímo před našimi zraky. Evropa, zejména ta část, kde žijeme, dnes nad
ránem vykročila kupředu do minulosti. 
Vladimir Putin se rozhodl řešit své (jedno zda domnělé, či skutečné) bezpečnostní obavy masivním preventivním vojenským
útokem proti Ukrajině. Z jeho prohlášení je zřejmé, že chce Ukrajinu rozdrtit, že z ní chce učinit vazalský stát. Vladimir Putin se
zkrátka rozhodl na sklonku svého života hrát naplno jedinou kartu, ve které má Rusko jednoznačný prim -kartu vojenské síly. 
Putinovy kroky jsou jistě mimořádně odpudivé, nejsou však zdaleka překvapivé či zcela iracionální. Vždyť válka byla dlouhá
staletí běžnou součástí mezinárodní politiky. Naše zděšení a překvapení vyvěrá z toho, že jsme sami sebe po konci studené
války přesvědčili, že došlo ke konci dějin. 
Přesvědčili jsme se, že - přinejmenším na evropském kontinentu - válka již není možným nástrojem dosahování bezpečnostních
či jiných zájmů států. Dokola jsme mohli slyšet argumenty o tom, že v nové éře je klasická vojenská síla víceméně zbytečná, že
se bezpečnostní hrozby transformovaly, že jsou tradiční teorie mocenského soupeření zastaralé. Řada lidí pochybovala nad
smyslem armád, vždyť válka byla jen echem daleké minulosti. 
A byť náznaků, že tento u nás většinový pohled je problematický, jsme měli dost, nechtěli jsme si připouštět, že geopolitická
realita po konci studené války byla jen historickou výjimkou, nikoliv již navěky neměnným stavem. Přehlíželi jsme i to, že náš
pohled řada významných států nesdílí. Možná jsme byli i trochu arogantní, když jsme se domnívali, že naše chápání
mezinárodních vztahů musí přijmout i ostatní. 
Dokud bylo Rusko (případně Čína aj.) slabé, nemělo jak svůj nesouhlas s naším pohledem a naším počínáním dát najevo. Naší
velkou chybou bylo, že jsme si toho příliš nevšímali a domnívali se, že se Rusko jednak s našimi kroky smíří a jednak že
nakonec přijme naše uvažování o zahraniční politice. 
Jenže Rusko náš pohled nikdy nepřijalo a v NATO, potažmo Západu, nikdy nepřestalo vidět hrozbu. Nemá teď moc smyslu
diskutovat proč, nakolik oprávněně a zda tomu bylo možné předejít. Podstatné je, že když Rusko zesílilo, mohlo začít dávat svůj
odpor tvrdě najevo. Ultimátním 
cílem ruské zahraniční a bezpečnostní politiky je maximalizovat sílu a bezpečnost Ruska. Že tato snaha v řadě případů přímo
ohrožuje státy s Ruskem sousedící, Rusko nezajímá. 
Prvním skutečně ostrým budíčkem byla ruská anexe Krymu a vytrvalá podpora separatistů na Donbasu. Rusko tehdy jasně
ukázalo, že neváhá použít vojenské síly pro dosažení svých zájmů. A stejně tak ukázalo, že je připraveno rozvrátit státy, které
mu nejsou po vůli. A to, co vidíme v současných hodinách, je jen dovedením ruské politiky do jejího logického a pro Ukrajinu
nesmírně tragického konce. 
Faktem je, že ono pro nás báječné období, které trvalo od konce studené války, dnes nad ránem skončilo. Nebojím se říci, že
jsme se probudili do nové geopolitické reality. Reality, která před náš stát a společnost postaví řadu výzev. Bylo by velkou
chybou, kdyby teď naše reakce nabyla podoby hořekování nad ztracenými jistotami včerejška nebo nepřiměřené démonizace
Ruska. Ani jedno neřeší naše budoucí problémy. Musíme přijmout, že ode dneška žijeme v nové geopolitické éře, která bude v
mnoha ohledech výrazně odlišná od posledních třiceti let. Musíme přijmout fakt, že naše bezpečnostní situace se radikálně
zhoršila, že nás čeká přinejmenším mnoho let (snad jen studené) války s Ruskem. Doby, kdy bylo možné na obraně šetřit, jsou
pryč. Stejně tak jsou pryč i doby, kdy jsme si jako společnost říkali, že naše obrana je záležitostí jen pro velmi úzký počet
profesionálních vojáků. 
Nepropadejme falešné iluzi, že bezpečnostní problémy, které se před námi nyní vynořují, se vyřeší bez našeho vlastního
přičinění. Jakse vyrovnáme s novou bezpečnostní realitou, závisí především na nás - na společnosti jako celku i na každém z
nás jako jednotlivci. 

O autorovi: Jan Kofroň, autori@hn.cz Autor je politickým geografem na FSV UK
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V kůži Vladimira Putina
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Racionální a iracionální motivace ruského prezidenta k útoku na Ukrajinu 

Zahájení ruské války proti Ukrajině pochopitelně nelze sledovat bez emocí. Nikým nevyhlášený a nevyprovokovaný útok proti
Ukrajině, kdy ještě chvíli před ním mluvil Putin o tom, že Ukrajina má být neutrální a demilitarizovaná, aby následně na území
sousední země vtrhl. Samozřejmě, motivaci pro takový krok lze hledat v šílenství ruského prezidenta. Jeho chování v průběhu
pandemie, kdy se schovával v pověstném „bunkru“ a komunikoval téměř výhradně elektronicky, popř. přes dlouhý stůl, by
takovému závěru napovídalo. Ale přece jen, pokud dáme stranou vysvětlení z oboru psychiatrie, které může udělat jen
odborník, je dobré se i podívat na možnou racionalitu za rozpoutáním rozsáhlé války v sousední zemi. 

Propaganda na plné obrátky 

Z motivací se dá vyloučit Putinem zmiňovaná „genocida“ ruskojazyčného obyvatelstva ze strany Ukrajiny, či dokonce plánovaný
ukrajinský útok na Donbas. Představa, že se ukrajinská armáda vydá útočit na Donbas – zvláště po zkušenosti s Ilovajskem v
roce 2014, kdy Ukrajinci prakticky porazili „separatisty“, načež zasáhla ruská armáda –, když má obrovskou ruskou armádu
soustředěnou v zádech, neobstojí před elementární logikou. Podobně je tomu i v případě „provokací“ ze strany Ukrajiny v
poslední době. Ukrajinci si jsou vědomi větší síly ruské armády, která by bezpochyby proti jejich útoku zasáhla. 
Pokusy o důkazy, které jak představitelé obou entit, tak i Rusko dodali, byly natolik amatérsky udělané, že spíše vzbuzují
spekulace o tom, že je za jejich zdánlivou hloupostí nějaký skrytý úmysl. Například zachycení „ukrajinského BVP“ a jeho
likvidaci nebylo nijak těžké zpochybnit, a to i jednoduchou úvahou. Vyrazit přes hranici, kde je soustředěn protivník, v hlučném
BVP je samo o sobě naprostý nesmysl. Ve světle této nesmyslnosti jsou pak už „detaily“, jako že se událost vlastně stala jinde
či že prostě modifikaci, která byla pro „útok“ použita, ukrajinská armáda nemá. Podobně důvěryhodné byly i „další důkazy“. Pro
domácí publikum, které je zpracovávané ruskou propagandou, i takové příběhy stačí, názor ostatních Putinem nijak nehne. V
současné době je navíc podle některých ohlasů zavedena vojenská cenzura. Při pohledu na stránky ruské propagandistické
agentury RIA Novosti, která stále mluví o bezpečnostní operaci, zatímco útoky po celé Ukrajině nezmiňuje, je zřejmé, že
propaganda jede na plné obrátky. 
Pochopitelně, a tato hodnocení se také objevila, lze vidět v Putinových krocích projev iracionality. To, jak mluvil o historii či o
jaderné Ukrajině, která se přitom jaderných zbraní vzdala v roce 1994 výměnou za garanci bezpečnosti, by mohlo k takovému
závěru svádět, ale spíše se zdá, že ruské vedení kalkulovalo efekty, které útok na Ukrajinu může přinést. Počítá i s reakcí
Západu v podobě sankcí. I když jsou nepříjemné, ruskou ekonomiku nepoloží. Závažné sankce typu odříznutí od SWIFT či
úplné zastavení dovozu zemního plynu najdou jen stěží podporu u všech členských států EU. Rusko navíc provedlo před
nedávnem stres testy bank na odpojení od SWIFT (či to alespoň tvrdilo), navíc je téměř jisté, že Čína se svých surovin nevzdá
kvůli něčemu, co jí vlastně vůbec nevadí. Porušení suverenity je sice špatně, ale fakt, že zaměstná USA na jiném konci světa,
je pro ni vlastně fajn. Další sankce navíc oslabuje evropská úcta k právu, což naopak v Rusku neexistuje. Co se týče nákladů,
Putin si spočítal, že ty jsou více než přijatelné, alespoň v krátkodobém horizontu. 
Vladimir Putin ve skutečnosti sleduje realistický směr v zahraniční politice v sovětské verzi. Název by mohl být trochu matoucí,
protože neodkazuje ani tak na to, co vlastně je, jako spíše že chápe svět jako chaos, kde stát je jediným aktérem dění. Jako
aktéry přitom chápe jen některé státy, jmenovitě velmoci. I proto mluví o Ukrajině jako o pseudostátu, zpochybňuje její právo na
existenci. Z pohledu tohoto chápání mezinárodních vztahů se pak opravdu jedná o území, o které se vede mocenský boj. A z
tohoto pohledu je podobným územím například i střední Evropa. 

Selektivní pohled na vůli národa 

Zájmem státu se dá vykládat i postup proti opozici. Zatímco na Západě je právo demonstrovat a vyslovit svůj názor považováno
za jeden ze základních kamenů, v tomto chápání je vyjadřování nesouhlasných názorů protistátní činností. Ne nadarmo je
skutečná opozice, ať už reálná, či jen možná, v Rusku buď ve vězení, nebo alespoň s označením agenta cizí mocnosti. Občan
jako jednotlivec v tomto pojetí opatřeném ještě ruskými specifiky (ta by samotná byla na dlouhé vyprávění) není vůbec důležitý.
Pokud Putin používá argument vůle národa, dělá tak silně selektivně – zatímco respektuje jako vůli národa „referenda“ o
samostatnosti Donbasu, jichž se za mírně řečeno prapodivných okolností účastnil zlomek obyvatel, reálné ukrajinské volby
ignoruje a opakuje mantru o vládě vzešlé z převratu. Se stejnou logikou pak uznává i obskurnosti typu běloruských
prezidentských „voleb“, o těch ruských už samozřejmě nemluvě. Je samozřejmě těžké vidět do hlavy jednoho člověka, zvláště
pokud tento člověk má trénink ze sovětské tajné služby a navíc i případnou lež ospravedlní zájmy státu (stačí si jen
vzpomenout, jak Putin označoval „zelené mužíčky“ z anexe Krymu jako „místní domobranu“). Článek se tak ani netváří, že
vysvětlení, které poskytl, je jediným možným. Ale přesto není dobré na podobné pokusy rezignovat. Právě chápání ruského
jednání má a může mít vliv i na další chod věcí. I proto je dobré analýze věnovat patřičnou pozornost. 

K Západu patří právo demonstrovat, v Rusku je vyjadřování nesouhlasných názorů protistátní činností 

O autorovi: K A R E L S V O B O D A, odborník na Rusko, Katedra ruských a východoevropských studií FSV UK

„Ukrajinská občanská společnost utrpěla velký šok.“ S Pavlem Havlíčkem o válce na Ukrajině a možnostech
pomoci URL
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Finanční sbírky, apel na zákonodárce nebo šíření důvěryhodných informací. Alespoň trochu pomoci Ukrajině může každý z
nás. Přinášíme rozhovor s analytikem Výzkumného centra AMO Pavlem Havlíčkem a tipy na sbírky a akce napříč republikou.
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rtech ve čtvrtek vstávala celá Evropa. Ruský prezident Vladimir Putin dal v noci z 23. na 24. února pokyn k invazi a ruská
armáda zahájila rozsáhlý letecký, námořní i pozemní útok na sousední Ukrajinu. Jde o největší výpad jednoho státu proti
druhému v Evropě od druhé světové války. Jako záminka posloužila výzva povstaleckých republik v hranicích Doněcké a
Luhanské oblasti. Ty oficiálně apelovaly na Putina, aby učinil přítrž údajné ukrajinské eskalaci.

Co to znamená pro Evropu, jak silná je ukrajinská občanská společnost a jak může přispět každý z nás v rozhovoru pro Svět
neziskovek rozebral Pavel Havlíček, analytik Výzkumného centra AMO se zaměřením na východní Evropu, zejména Ukrajinu,
Rusko a Východní partnerství. Pavla jsem se ptali ve čtvrtek 24. února.

","content":"
Pavle, mohl byste stručně popsat aktuální situaci na Ukrajině?
Ruská armáda 24. února ráno zahájila řadu úderů proti ukrajinským cílům, zejména ze vzduchu, ať už balistickými střelami nebo
dělostřelectvem. Tato první fáze operace má připravit půdu pro plnohodnotný vpád ruských vojáků, mechanizovaných jednotek
atd. Vidíme, že úder přichází jednak z východní Ukrajiny, kam se v mezičase přesunula “mírotvorná” ruská armáda.

Zároveň ale přichází i z Běloruska, které v plné míře podléhá ruské kontrole. Mluví se také o tom, že síly přichází i z jihu, kde
jsou na Krymu alokovány další jednotky a vojenská technika, a samozřejmě i z oblasti Černého moře, kde působí ruské
námořnictvo. Ukrajinská armáda a společnost neztrácí bojovou morálku a rozhodně není všechno rozhodnuté, přestože
ukrajinská armáda v tuto chvíli tahá za kratší konec provazu než ta ruská.

Jaké jsou reakce ostatních států, jsou adekvátní?
Západní společenství už v první fázi reagovala na nelegální anexi dalších částí ukrajinského území. Byly schváleny sankce,
které zasahují ruskou energetiku, společný německo-ruský projekt plynovodu Nord Stream 2, ale také finanční a bankovní
sektor. Státy dále přidávají na sankční seznam několik stovek lidí, především ruských poslanců, kteří anexi schválili, vojenských
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subjektů a dalších právnických osob, včetně médií.

Ve čtvrtek večer se na Evropské radě schvaloval další balíček sankcí, o kterých jednali evropští lídři. Podobné diskuze
současně probíhali také ve Spojených státech, Velké Británii, Japonsku a dalších zemích a uskupeních na světě. Odevšad se
dá očekávat tlak na Rusko, aby s operací ustalo, nebo minimálně aby byla zvýšena cena za tuto agresivní akci proti Ukrajině.

Jak výraznou politickou a ekonomickou destabilizaci můžeme očekávat v evropském kontextu?
Řekl bych, že dopad bude opravdu zásadní. Vidíme, že se podruhé od roku 2014 v Evropě přepisují hranice. Hranice států po
druhé světové válce bývaly pro Evropu a Evropskou unii svaté. V tomto filozofickém smyslu je to velká rána.

Ekonomické dopady se rovněž podepisují na Evropské unii a jejích trzích. I pražská burza tento výkyv zaznamenala. Hrozí ale i
další věci, které jsou spojeny například s oblastmi migrace a humanitární pomoci. Nedá se vyloučit, že dojde k omezení
dodávek ropy a zemního plynu.

Narůstají obavy z desítek tisíc ruských vojáků na území Běloruska, vidíme také ozbrojené střety a údery ruskými raketami a
dělostřelectvem na území, které se blíží polské nebo slovenské hranici, což zvyšuje napětí i pro samotné státy EU.
Destabilizace i v bezpečnostním smyslu slova je velmi zásadní a EU i NATO na ni budou muset reagovat.

Jak konkrétně vypadá informační rovina této války? Na co bychom se měli připravit?
Ano, to je další dimenze. Souvisí to samozřejmě s bezprostřední bezpečnostní hrozbou ze strany Ruské federace, ale ten
problém je širší. Jakkoliv je od České republiky Ukrajina vzdálená několik stovek kilometrů, kybernetický a online prostor nezná
hranic. Viděli jsme údery na české cíle například v podobě nemocnic, které byly v minulosti z Ruska napadány.

Z Ruska se šíří řada dezinformací, které multiplikují ruská média a dále je přebírá česká dezinformační scéna. Hovoří se
přibližně o čtyřech tisících webů a informačních serverů, které v online světě šíří tzv. alternativní pravdy a přebírají ruské
narativy, které vyznívají velmi negativně vůči Ukrajině a podporují ruskou pozici v konfliktu. Markantní nárůst těchto narativů a
jejich intenzita je patrná napříč zeměmi EU, zejména v regionu střední a východní Evropy.

Jaká je ukrajinská občanská společnost?
My s ukrajinskou občanskou společností dlouhodobě spolupracujeme i v rámci našich projektů Transformační spolupráce v
Asociaci pro mezinárodní otázky. Víme, že je velmi zdravá a rozvíjející se. Samozřejmě utrpěla velký šok, protože je to právě
občanská společnost, která je v takových situacích nejvíce na ráně.

Na druhou stranu vidíme, že ukrajinská občanská společnost dokázala v minulých letech ve své zemi dosáhnout velkých změn,
je na dobré úrovni a má potenciál se dále rozvíjet a smysluplně fungovat. V zemích východní Evropy je ukrajinská občanská
společnost rozhodně nejsilnější a nejvíce výrazná.

Co teď můžeme dělat my v Česku? Mají kromě finanční podpory smysl i jiné formy sbírek nebo demonstrace a podobně?
Cest je celá řada. Finance jsou velmi zásadní, sbírek je vypsáno několik. Tradičně velmi aktivní je na Ukrajině Člověk v tísni,
má na místě velký tým poskytující humanitární, ale i rozvojovou pomoc. Peníze vybírají také organizace ADRA nebo Paměť
národa. Příležitost finančně podpořit Ukrajince je poměrně široká a zmíněné organizace budou určitě vybírat také jiné
materiální prostředky.

Nemůžeme sice ovlivnit velkou válku a bezpečnostní otázky, ale můžeme podpořit naše přátele a třeba apelovat skrze zvolené
zástupce na to, aby česká forma zapojení byla co nejsilnější. Každý z nás může pozitivně přispět také tím, že bude ve svém
okolí šířit ověřené informace. Podpisové akce, apely na zákonodárce, projevení názoru na sociálních sítích se také počítají.

Děkujeme za rozhovor!

Aktuální sbírky na pomoc Ukrajině
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Humanitární pomoc poskytuje Člověk v tísni na Ukrajině od roku 2014. Za dobu svého působení pomohl Člověk v tísni 3,8
milionům lidí, kteří kvůli bojům často přišli o všechno. Čeští dárci za uplynulých osm let přispěli více než 17 milionů korun. Na
rychlou pomoc nyní uvolnila organizace jeden milion korun z Klubu přátel Člověka v tísni.
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Sbírka neziskové organizace Post Bellum odstartovala v úterý. Jen během prvních dvou dní se podařilo vybrat skoro 12 milionů
korun, které postupně putují ukrajinské neziskové organizaci ????????? ????? / Come Back Alive, jež se dlouhodobě zabývá
distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům Ukrajiny.
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Krizovou sbírku zejména pro více než půl milionu ohrožených dětí na Ukrajině vyhlásila také společnost UNICEF. Od 23. února
je možné přispět na pomoc Ukrajině darem na sbírkový účet UNICEF ČR 11771177/0300 (variabilní symbol sbírky je 829),
prostřednictvím darovacího formuláře na webu UNICEF nebo zasláním DMS ve tvaru DMS UNICEF 90 na číslo 87 777. UNICEF
na Ukrajině humanitárně působí od roku 2014 a má v zemi čtyři regionální pracoviště s celkem 100 zaměstnanci.
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Do pomoci se zapojila také humanitární organizace ADRA, která poskytuje pomoc lidem v nouzi. Zůstává v propojení s
partnerskou organizací ADRA Ukrajina a monitoruje potřeby místních obyvatel. Finanční dary budou použity na pomoc lidem
zasaženým konfliktem, a to konkrétně na distribuci poukazů, za které si obyvatelé postižených oblastí budou moci koupit
základní potraviny nebo hygienické potřeby.
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page_for_guest":0,"navigation_id":100353,"language_id":1,"notshow":0,"page_title":null,"page_keywords":null,"page_descriptio
n":"
Finanční sbírky, apel na zákonodárce nebo šíření důvěryhodných informací. Alespoň trochu pomoci Ukrajině může každý z
nás. Přinášíme rozhovor s analytikem Výzkumného centra AMO Pavlem Havlíčkem a tipy na sbírky a akce napříč republikou.

","title":"\"Ukrajinská občanská společnost utrpěla velký šok.\" S Pavlem Havlíčkem o válce na
Ukrajině","description":null,"url":"/lide/ukrajinska-obcanska-spolecnost-utrpela-velky-sok-s-pavlem-havlickem-o-valce-na-
ukrajine-1","outurl":null,"search_name":null,"path":"Aktuálně / Lidé / \"Ukrajinská občanská společnost utrpěla velký šok.\" S
Pavlem Havlíčkem o válce na Ukrajině","id_path":"/29/33/100353/","depth":3},"data":{"waves":false,"content":"Charita pro
Ukrajinu

Ve spolupráci s Caritas Ukraine vyhlásila sbírku také Charita ČR. Organizace uvolnila na bezprostřední pomoc z krizového
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fondu půl milionu korun. Ta zahrne konkrétně zajištění vody, potravin, hygienických potřeb, přístřeší, ale také psychologické
pomoci. Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) se věnuje humanitární a rozvojové činnosti na Ukrajině již od 90. let.

","id":""},"expandedData":[],"photos":null,"files":null,"navigations":null},"mainContent-e448":{"navigation":
{"template":null,"layout":"sn","settings":"admin_module =
':Back:Neziskovky:Article'","id":100353,"domain_id":2,"presenter_id":13,"parent__navigation_id":33,"action":"detail","param":77
3,"redirect__navigation_id":null,"alias":null,"lastchange":"2021-01-
11T00:17:47+01:00","rank":null,"image_id":5607,"bg__image_id":null,"ext_code":34,"lastchange__user_id":1,"show_restricted_
page_for_guest":0,"navigation_id":100353,"language_id":1,"notshow":0,"page_title":null,"page_keywords":null,"page_descriptio
n":"
Finanční sbírky, apel na zákonodárce nebo šíření důvěryhodných informací. Alespoň trochu pomoci Ukrajině může každý z
nás. Přinášíme rozhovor s analytikem Výzkumného centra AMO Pavlem Havlíčkem a tipy na sbírky a akce napříč republikou.

","title":"\"Ukrajinská občanská společnost utrpěla velký šok.\" S Pavlem Havlíčkem o válce na
Ukrajině","description":null,"url":"/lide/ukrajinska-obcanska-spolecnost-utrpela-velky-sok-s-pavlem-havlickem-o-valce-na-
ukrajine-1","outurl":null,"search_name":null,"path":"Aktuálně / Lidé / \"Ukrajinská občanská společnost utrpěla velký šok.\" S
Pavlem Havlíčkem o válce na Ukrajině","id_path":"/29/33/100353/","depth":3},"data":{"perex":null,"content":"
Další akce a možnosti podpory

Možností je spousta a každou chvíli přibývají další. Poslat peníze je dále možné prostřednictvím Českého červeného kříže a
dalších organizací nebo můžeme podpořit jednotlivé sbírky na platformách Darujme.cz, Donio či Znesnáze21. S žádostí o
finanční podporu se na veřejnost obrátili i Lékaři bez hranic, kteří na Ukrajině poskytují zdravotní péči obyvatelům zasaženým
dlouhotrvajícím konfliktem i pacientům trpícím tuberkulózou.

Na svých facebookových stránkách vyvěsila výzvu také třeba Expediční klubovna Brno. Žádá v ní veřejnost, aby přinesla
zdravotnický materiál pro vlaky, které bude na hranice Ukrajiny v průběhu příštích dnů vypravovat VlakFest a Gepard Express.

Amnesty International ČR na 24. února svolala solidární akci před ukrajinskou ambasádu v Praze. Vyzvala lidi, aby před
ambasádou položili svíčky, načež s krátkým projevem vystoupila ředitelka české Amnesty Linda Sokačová.

Na extrémní situaci zareagovala také politická sféra, a to nejen vydáváním oficiálních prohlášení. V rámci Pirátské strany začala
po celé republice organicky vznikat řada iniciativ a akcí, které její členové aktualizují na Facebooku.

Facebookovým prostorem během čtvrtka proletěla také vlna pozvánek na demonstrace ve všech koutech Česka. 24. února v
17 hodin odstartovala demonstrace Praha stojí za Ukrajinou! na Václavském náměstí, kterou narychlo zorganizovala ukrajinská
a česká komunita s informační podporou spolku Milion chvilek pro demokracii.

Protestní a pietní akce se uskutečnily také například ve Zlíně, Liberci nebo Roudnici nad Labem. Na pátek 25. února jsou
naplánované demonstrace v Brně nebo Hradci Králové.

V Pardubickém a Karlovarském kraji Piráti zahájili jednání o poskytnutí ubytovacích kapacit uprchlíkům z Ukrajiny. Správa
uprchlických zařízení Ministerstvo vnitra dále zřídila email ubytovaniukrajina@suz.cz, kam je možné zasílat konkrétní nabídky
ubytování, pro případ, že by bylo potřeba přijmout ukrajinské občany.

Zastupitelstvo Prahy schválilo okamžitý humanitární dar ve výši deseti milionů korun organizaci Člověk v tísni.

Možnosti podpory Ukrajině průběžně aktualizujeme. Zaznamenali jste novou akci či sbírku? Napište autorce článku Anně na
anna.jureckova@svetneziskovek.cz, děkujeme!

","btnback_text":null,"btnback__navigation_id":null,"id":""},"expandedData":
{"btnback__navigation":null},"photos":null,"files":null,"navigations":null}}},"html":"\n
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\n
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\n

Pavel Havlíček

\n

Analytik Výzkumného centra AMO\n

\nPavel Havlíček je analytikem Výzkumného centra AMO (Asociace pro mezinárodní otázky) se zaměřením na východní Evropu,
zejména Ukrajinu, Rusko a Východní partnerství. Profesně se zabývá také otázkami strategické komunikace a dezinformací
stejně jako demokratizace a podpory občanské společnosti – s AMO od května 2016. V září 2017 dokončil dvouleté studium
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mezinárodního magisterského programu Erasmus Mundus v oboru Russian, Central and East European Studies na University
of Glasgow v kombinaci s Evropskými studii na Jagellonské univerzitě v polském Krakově. Bakalářský program absolvoval v
roce 2015 na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

\n

\n

\n

\n\n

\n
Aktuální sbírky a akce na podporu Ukrajině najdete pod rozhovorem. Průběžně je aktualizujeme.

\n\n\nZačala válka. S touto větou na rtech ve čtvrtek vstávala celá Evropa. Ruský prezident Vladimir Putin dal v noci z 23. na
24. února pokyn k invazi a ruská armáda zahájila rozsáhlý letecký, námořní i pozemní útok na sousední Ukrajinu. Jde o největší
výpad jednoho státu proti druhému v Evropě od druhé světové války. Jako záminka posloužila výzva povstaleckých republik v
hranicích Doněcké a Luhanské oblasti. Ty oficiálně apelovaly na Putina, aby učinil přítrž údajné ukrajinské eskalaci.

Co to znamená pro Evropu, jak silná je ukrajinská občanská společnost a jak může přispět každý z nás v rozhovoru pro Svět
neziskovek rozebral Pavel Havlíček, analytik Výzkumného centra AMO se zaměřením na východní Evropu, zejména Ukrajinu,
Rusko a Východní partnerství. Pavla jsem se ptali ve čtvrtek 24. února.

\n\n
Pavle, mohl byste stručně popsat aktuální situaci na Ukrajině?
Ruská armáda 24. února ráno zahájila řadu úderů proti ukrajinským cílům, zejména ze vzduchu, ať už balistickými střelami nebo
dělostřelectvem. Tato první fáze operace má připravit půdu pro plnohodnotný vpád ruských vojáků, mechanizovaných jednotek
atd. Vidíme, že úder přichází jednak z východní Ukrajiny, kam se v mezičase přesunula “mírotvorná” ruská armáda.

Zároveň ale přichází i z Běloruska, které v plné míře podléhá ruské kontrole. Mluví se také o tom, že síly přichází i z jihu, kde
jsou na Krymu alokovány další jednotky a vojenská technika, a samozřejmě i z oblasti Černého moře, kde působí ruské
námořnictvo. Ukrajinská armáda a společnost neztrácí bojovou morálku a rozhodně není všechno rozhodnuté, přestože
ukrajinská armáda v tuto chvíli tahá za kratší konec provazu než ta ruská.

Jaké jsou reakce ostatních států, jsou adekvátní?
Západní společenství už v první fázi reagovala na nelegální anexi dalších částí ukrajinského území. Byly schváleny sankce,
které zasahují ruskou energetiku, společný německo-ruský projekt plynovodu Nord Stream 2, ale také finanční a bankovní
sektor. Státy dále přidávají na sankční seznam několik stovek lidí, především ruských poslanců, kteří anexi schválili, vojenských
subjektů a dalších právnických osob, včetně médií.

Ve čtvrtek večer se na Evropské radě schvaloval další balíček sankcí, o kterých jednali evropští lídři. Podobné diskuze
současně probíhali také ve Spojených státech, Velké Británii, Japonsku a dalších zemích a uskupeních na světě. Odevšad se
dá očekávat tlak na Rusko, aby s operací ustalo, nebo minimálně aby byla zvýšena cena za tuto agresivní akci proti Ukrajině.

Jak výraznou politickou a ekonomickou destabilizaci můžeme očekávat v evropském kontextu?
Řekl bych, že dopad bude opravdu zásadní. Vidíme, že se podruhé od roku 2014 v Evropě přepisují hranice. Hranice států po
druhé světové válce bývaly pro Evropu a Evropskou unii svaté. V tomto filozofickém smyslu je to velká rána.

Ekonomické dopady se rovněž podepisují na Evropské unii a jejích trzích. I pražská burza tento výkyv zaznamenala. Hrozí ale i
další věci, které jsou spojeny například s oblastmi migrace a humanitární pomoci. Nedá se vyloučit, že dojde k omezení
dodávek ropy a zemního plynu.

Narůstají obavy z desítek tisíc ruských vojáků na území Běloruska, vidíme také ozbrojené střety a údery ruskými raketami a
dělostřelectvem na území, které se blíží polské nebo slovenské hranici, což zvyšuje napětí i pro samotné státy EU.
Destabilizace i v bezpečnostním smyslu slova je velmi zásadní a EU i NATO na ni budou muset reagovat.

Jak konkrétně vypadá informační rovina této války? Na co bychom se měli připravit?
Ano, to je další dimenze. Souvisí to samozřejmě s bezprostřední bezpečnostní hrozbou ze strany Ruské federace, ale ten
problém je širší. Jakkoliv je od České republiky Ukrajina vzdálená několik stovek kilometrů, kybernetický a online prostor nezná
hranic. Viděli jsme údery na české cíle například v podobě nemocnic, které byly v minulosti z Ruska napadány.

Z Ruska se šíří řada dezinformací, které multiplikují ruská média a dále je přebírá česká dezinformační scéna. Hovoří se
přibližně o čtyřech tisících webů a informačních serverů, které v online světě šíří tzv. alternativní pravdy a přebírají ruské
narativy, které vyznívají velmi negativně vůči Ukrajině a podporují ruskou pozici v konfliktu. Markantní nárůst těchto narativů a
jejich intenzita je patrná napříč zeměmi EU, zejména v regionu střední a východní Evropy.

Jaká je ukrajinská občanská společnost?
My s ukrajinskou občanskou společností dlouhodobě spolupracujeme i v rámci našich projektů Transformační spolupráce v
Asociaci pro mezinárodní otázky. Víme, že je velmi zdravá a rozvíjející se. Samozřejmě utrpěla velký šok, protože je to právě
občanská společnost, která je v takových situacích nejvíce na ráně.

Na druhou stranu vidíme, že ukrajinská občanská společnost dokázala v minulých letech ve své zemi dosáhnout velkých změn,
je na dobré úrovni a má potenciál se dále rozvíjet a smysluplně fungovat. V zemích východní Evropy je ukrajinská občanská
společnost rozhodně nejsilnější a nejvíce výrazná.
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Co teď můžeme dělat my v Česku? Mají kromě finanční podpory smysl i jiné formy sbírek nebo demonstrace a podobně?
Cest je celá řada. Finance jsou velmi zásadní, sbírek je vypsáno několik. Tradičně velmi aktivní je na Ukrajině Člověk v tísni,
má na místě velký tým poskytující humanitární, ale i rozvojovou pomoc. Peníze vybírají také organizace ADRA nebo Paměť
národa. Příležitost finančně podpořit Ukrajince je poměrně široká a zmíněné organizace budou určitě vybírat také jiné
materiální prostředky.

Nemůžeme sice ovlivnit velkou válku a bezpečnostní otázky, ale můžeme podpořit naše přátele a třeba apelovat skrze zvolené
zástupce na to, aby česká forma zapojení byla co nejsilnější. Každý z nás může pozitivně přispět také tím, že bude ve svém
okolí šířit ověřené informace. Podpisové akce, apely na zákonodárce, projevení názoru na sociálních sítích se také počítají.

Děkujeme za rozhovor!

Aktuální sbírky na pomoc Ukrajině
\n\n\n\n\n\n

\nČlověk v tísni: SOS Ukrajina

Humanitární pomoc poskytuje Člověk v tísni na Ukrajině od roku 2014. Za dobu svého působení pomohl Člověk v tísni 3,8
milionům lidí, kteří kvůli bojům často přišli o všechno. Čeští dárci za uplynulých osm let přispěli více než 17 milionů korun. Na
rychlou pomoc nyní uvolnila organizace jeden milion korun z Klubu přátel Člověka v tísni.

\n\n

\nPomozte Ukrajině s Pamětí národa

Sbírka neziskové organizace Post Bellum odstartovala v úterý. Jen během prvních dvou dní se podařilo vybrat skoro 12 milionů
korun, které postupně putují ukrajinské neziskové organizaci ????????? ????? / Come Back Alive, jež se dlouhodobě zabývá
distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům Ukrajiny.

\n\n

\nPomoc ukrajinským dětem

Krizovou sbírku zejména pro více než půl milionu ohrožených dětí na Ukrajině vyhlásila také společnost UNICEF. Od 23. února
je možné přispět na pomoc Ukrajině darem na sbírkový účet UNICEF ČR 11771177/0300 (variabilní symbol sbírky je 829),
prostřednictvím darovacího formuláře na webu UNICEF nebo zasláním DMS ve tvaru DMS UNICEF 90 na číslo 87 777. UNICEF
na Ukrajině humanitárně působí od roku 2014 a má v zemi čtyři regionální pracoviště s celkem 100 zaměstnanci.

\n\n

\nSOS ADRA: Pomoc Ukrajině

Do pomoci se zapojila také humanitární organizace ADRA, která poskytuje pomoc lidem v nouzi. Zůstává v propojení s
partnerskou organizací ADRA Ukrajina a monitoruje potřeby místních obyvatel. Finanční dary budou použity na pomoc lidem
zasaženým konfliktem, a to konkrétně na distribuci poukazů, za které si obyvatelé postižených oblastí budou moci koupit
základní potraviny nebo hygienické potřeby.

\n\n

\nCharita pro Ukrajinu

Ve spolupráci s Caritas Ukraine vyhlásila sbírku také Charita ČR. Organizace uvolnila na bezprostřední pomoc z krizového
fondu půl milionu korun. Ta zahrne konkrétně zajištění vody, potravin, hygienických potřeb, přístřeší, ale také psychologické
pomoci. Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) se věnuje humanitární a rozvojové činnosti na Ukrajině již od 90. let.

\n\n\n
Další akce a možnosti podpory

Možností je spousta a každou chvíli přibývají další. Poslat peníze je dále možné prostřednictvím Českého červeného kříže a
dalších organizací nebo můžeme podpořit jednotlivé sbírky na platformách Darujme.cz, Donio či Znesnáze21. S žádostí o
finanční podporu se na veřejnost obrátili i Lékaři bez hranic, kteří na Ukrajině poskytují zdravotní péči obyvatelům zasaženým
dlouhotrvajícím konfliktem i pacientům trpícím tuberkulózou.

Na svých facebookových stránkách vyvěsila výzvu také třeba Expediční klubovna Brno. Žádá v ní veřejnost, aby přinesla
zdravotnický materiál pro vlaky, které bude na hranice Ukrajiny v průběhu příštích dnů vypravovat VlakFest a Gepard Express.

Amnesty International ČR na 24. února svolala solidární akci před ukrajinskou ambasádu v Praze. Vyzvala lidi, aby před
ambasádou položili svíčky, načež s krátkým projevem vystoupila ředitelka české Amnesty Linda Sokačová.

Na extrémní situaci zareagovala také politická sféra, a to nejen vydáváním oficiálních prohlášení. V rámci Pirátské strany začala
po celé republice organicky vznikat řada iniciativ a akcí, které její členové aktualizují na Facebooku.

Facebookovým prostorem během čtvrtka proletěla také vlna pozvánek na demonstrace ve všech koutech Česka. 24. února v
17 hodin odstartovala demonstrace Praha stojí za Ukrajinou! na Václavském náměstí, kterou narychlo zorganizovala ukrajinská
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a česká komunita s informační podporou spolku Milion chvilek pro demokracii.

Protestní a pietní akce se uskutečnily také například ve Zlíně, Liberci nebo Roudnici nad Labem. Na pátek 25. února jsou
naplánované demonstrace v Brně nebo Hradci Králové.

V Pardubickém a Karlovarském kraji Piráti zahájili jednání o poskytnutí ubytovacích kapacit uprchlíkům z Ukrajiny. Správa
uprchlických zařízení Ministerstvo vnitra dále zřídila email ubytovaniukrajina@suz.cz, kam je možné zasílat konkrétní nabídky
ubytování, pro případ, že by bylo potřeba přijmout ukrajinské občany.

Zastupitelstvo Prahy schválilo okamžitý humanitární dar ve výši deseti milionů korun organizaci Člověk v tísni.

Možnosti podpory Ukrajině průběžně aktualizujeme. Zaznamenali jste novou akci či sbírku? Napište autorce článku Anně na
anna.jureckova@svetneziskovek.cz, děkujeme!

\n\n\n\n\n

\n

\n"}

Speciál: Analytik: Není to fér. Na morálce Ukrajinců by záležely boje ve městech, pokud nevyjde rychlá invaze URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 08:49 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Rusku jde primárně o to zničit protileteckou obranu Ukrajiny a její letectvo obecně. „Obklíčit Kyjev,
obsadit

strategické body, obklíčit ukrajinskou armádu a zničit její logistickou podporu – tímto směrem teď Rusko směřuje,“ popisuje
Michal Smetana z Katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity . 
Popis podcastu 
Hosté ze všech možných oborů. Rozhovory do hloubky i s lehkostí. 

Přepis: Jak to vidí Andor Šándor, Michal Smetana a Adam Černý – 24. února 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.02.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 09:44 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Hostem hodinového speciálu Jak to vidí... k ruské invazi na Ukrajinu byl bezpečnostní analytik Andor Šándor, analytik na Rusko
Michal Smetana a komentátor Adam Černý.

Zita SENKOVÁ, moderátorkaDobrý den přeje Zita Senková. Zvu vás k poslechu mimořádného hodinového vydání pořadu Jak
to vidí k ruské invazi na Ukrajinu. Pozvání přijali a já jim za to děkuji. Adam Černý, zahraničněpolitický komentátor, dobrý den,
vítejte.Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorPokud možno dobré ráno.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMichal Smetana,
výzkumný pracovník a pedagog na Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , koordinátor
univerzitního výzkumného centra Peace Research Centre Prague. Dobrý den, pane Smetano, i vám.Michal SMETANA,
pracovník Střediska bezpečnostní politikyDobré ráno, děkuji.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA je s námi také Andor Šándor,
bezpečnostní poradce generál v záloze. Vítám vás.Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceHezké ráno Zito i posluchačům.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaRozebereme cíle a možné dopady ruské agrese, kde jsou červené linie Vladimira Putina. Jak by měl
svět zareagovat na ruskou invazi na Ukrajinu. Jakou roli hraje v chápání rusko-ukrajinské krize historická paměť. Jaké mohou
být geopolitické dopady. Celá řada dalších otázek. Vítám vás u poslechu mimořádného vydání Jak to vidí, dobrý den.mluvčíJak
to vidí speciál invaze na Ukrajinu.Zita SENKOVÁ, moderátorkaUkrajina a celý svět se probudili do nové reality, do války. Rusko
zaútočilo na Ukrajinu. Její prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil válečný stav. Co jste si, pánové, řekli, když jste slyšeli tuto
zprávu?Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceMám začít?Zita SENKOVÁ, moderátorkaPane Šándor, prosím.Andor ŠÁNDOR,
bezpečnostní poradceJá jsem si řekl, že ta pondělní večerní předehra v tom projevu se prostě naplňuje, že se ukázalo, že měla
sloužit jako ospravedlnění pro to, co chce udělat v zásadě ukázal, že je přesvědčen, že nemá co ztratit, když do toho půjde.
Ukázal, že se nebojí žádných sankcí, protože, jak řekl, jsem se budou stejně tak jako tak. Ukázal, co si myslí o Ukrajině jako
takové. Umím si představit, že mohl kritizovat vládu, ale flagrantně zpochybnit ukrajinský stát, to mně přišlo jako hodně jaksi
/nesrozumitelné/. A ráno jsem si říkal, protože máme řadu kontradiktních informací. Dokonce podle Reuters Ukrajinci popírali
některá jiná tvrzení o tom, že by někde pronikli. Nevíme skutečně, jestli z Běloruska se útočí, to fakt nevíme. Jsme v období
informační války. Ale ukázal, že prostě ta svoje bezpečnostní opatření či svoje potřeby bude řešit bez ohledu na kohokoliv a že
si to bere silově, to je hrozná věc. To si jako nebudeme nalhávat.Zita SENKOVÁ, moderátorkaDalo se to čekat, pane Smetano?
Byla to jenom prostě otázka času, nešlo tomu zabránit?Michal SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyTo bych
neřekl, je to, byla to nejpravděpodobnější varianta i v posledních dnech jsme na to koukali jako na variantu, která samozřejmě
dává z hlediska toho, co se děje největší smysl. O to, že celá akce je dlouhodobě plánovaná, je jasná věc. To jestli se tomu
dalo zabránit, to možná se dozvíme jednou z archivu, jako do jaké míry se zvažovaly další alternativy. Každopádně ta
nejpravděpodobnější predikce se v tuto chvíli naplňuje. Zatím to všechno probíhá teda tak, co jak Spojené státy varovaly, tak
spousta expertů predikovala. A čeká nás hodně náročný, náročné hodiny dny, Ukrajinu, Ukrajinu teda specificky.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaJak tuto agresi Vladimir Putin obhájí, jak před světem ale i doma Rusy?Adam ČERNÝ,
zahraničněpolitický komentátorNo, ta obhajoba obžaloba zazněla v tom pondělním projevu a předcházely jí, vlastně obsahovala
to, co zaznělo v různých jednotlivých úsecích už předtím. A tam to bylo shrnuto. Je to výchozí pohled a obhajoba té agrese a je
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těžko přijatelný pro okolní svět, protože se tam zpochybňuje ukrajinská státnost. Je velmi bizarní, že se odhodlává na historické
nějaké souvislosti a popírá se existence Ukrajiny a její právo na existenci. A zároveň se argumentuje tím, že to říká v ten den,
kdy uznává suverenitu dvou quasi republik, jejíž historie je velmi pochybná. Jestli historici by nám doložili, že obě ty oblasti jejich
rozkvět začal v devatenáctém století, působením dvou západních průmyslníků. Čili jejich stát, jejich státnost je v podstatě
nulová. Takže tam je velká logická nekonzistence a je to vidění světa, které jak to říci, my vlastně nemůžeme chápat, protože je
uzavřeno sama do sebe. Je to to tunelové vidění, kdy ten člověk vidí jenom svoje argumenty a nevidí nic kolem. A já na téhle té
situaci popisuje tak, že používá správné prostředky k dosažení špatných cílů.Zita SENKOVÁ, moderátorkaRusko podle šéfa
Kremlu nemůže tolerovat hrozby, které prý přicházejí z Ukrajiny. Cílem operace je podle něj, cituji, ochrana lidí, kteří byli po 8
let cílem útlaku a genocidy ze strany kyjevského režimu. To prohlásil, jak ho citovala agentura Interfax. Pane Šándore, vy jste
řekl, že nemá co ztratit, co získá Vladimir Putin touto invazí na Ukrajinu?Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceNo, tak on už tu
Ukrajinu poměrně úspěšně ale nejenom on destabilizoval po dobu osmi let.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA co z toho má?Andor
ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceNo, má z toho to, že ta Ukrajina prostě nebude členskou zemí Severoatlantické aliance, že na
jejím území nebudou žádná vojska cizí, že na jejím území nebudou žádné rakety, které bych ho ohrožovaly. Tady já se nebojím
ale říct, že bysme si měli položit otázku. Byla by Evropa bezpečnější 23. února 2022, kdyby nedošlo k tomu, podle mě ne velmi
bystrému a chytrému kroku, že jsme pozvali Ukrajinu do aliance v roce 2008? Každý ať si odpoví sám. Nemůžeme se v
mezinárodním prostředí tvářit tak, že jenom jedni budou diktovat tak, jak to bude a ti druzí, kor když je to země, jako je Rusko s
tisícema jaderných zbraní. Prostě bude jenom mlčet. Mělo se vyjednávat a bohužel v té agresi dneska je vidět to, že Putin
diplomaticky nezískal to, co chtěl. Myslím si, že svým způsobem a to není vůbec obhajovat tohohle kroku. To jako samozřejmě
ten útok je neobhajitelný. Ale je to tak trochu selhání diplomacie západu, že k této akci prostě došlo, protože jsme jaksi Rusku
nechtěli připustit něco z těch požadavků. Samozřejmě požaduje vrátit alianci před rok 97, je absurdní, nesmyslný a podobně.
Ale některé věci byly prostě k debatě. A to je prostě fakt, že jsme se tam dneska touhle ne úplně chytrou politikou dostali.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaJak hodnotíte, pánové, Adam Černý a Smetana?Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorJá
nabídnu trochu jiný pohled. A to sice bych připomněl, že ten zlom možná přišel v okamžiku, kterému se trochu nepřesně říká
Majdan. Ale je třeba říci, co to přesně znamenalo, to byla okamžik, kdy se lidé na Ukrajině vzepřeli tomu, kdy Ukrajina dojednala
s Evropskou unií asociační dohodu. Připravila, byla na stole a tehdejší prezident, tehdejší prezident ji na poslední chvíli odmítl
po telefonátu, po telefonátu, kdy lidé vyšli do ulic. Dali najevo, že oni o ty vazby na západ stojí. Čili ten argument, že se jedná o
NATO, nezahrnuje úplně všechno. Já si myslím, že ten pohled ruský je takový, že by šlo o to, aby Ukrajina byla jejich, řekněme,
spojenecká nebo podřízená země. A jak taková spojenectví a podřízení vypadá, to vidíme v jedné sousední zemi a to je
Bělorusko. To je si myslím, že zcela jednoznačné. Samozřejmě lze uvažovat o tom, do jaké míry se může pan Putin a lidé kolem
něho cítit znepokojeni Severoatlantickou aliancí. Ale skutečnosti, že sice zazněl jakýsi obecný příslib toho vstupu, protože
aliance je otevřené společenství, ale na druhou stranu to nebylo vůbec realistické v dohledné době, že by se to uskutečnilo. Už
jenom z toho prostého důvodu, že aliance jako celek by silně váhala nad tím, přijmout nebo ona nepřijímala, pozve ke vstupu
někoho, kdo nemá vyřešené svoje sousedské vztahy. Tohle je princip, který platí jak pro alianci, tak pro Evropskou unii.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaOtázka je samozřejmě, jestli by mělo Rusko určovat, kdo se stane členem Severoatlantické aliance.
Ukrajina je svrchovaný nezávislý stát.Michal SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyTo by určitě nemělo nebo
nemá, nemá, nemá na to za žádné ani právně ani jiné opodstatnění. Zároveň se samozřejmě budeme bavit, jestli ta politika,
kdy jednu stranu jakoby se bavíme o tom, že Ukrajina může být členem, ale stranou říkáme, že to vlastně není realistické,
některé, někteří členové NATO říkají, že by rozhodně pro to, pro to nehlasovali. Tak jestli rozumná správná politika i směrem k
Ukrajině, což, což samozřejmě je spousta, i Ukrajina nemusí vnímat úplně, úplně jako pozitivní, pozitivní krok. No a já myslím, že
z pohledu, tam je jako důležitý, aby zaznělo, že z pohledu Vladimira Putina Ruska nebo toho, jak, jak to vnímá, je tam asi
důležitý to uvažování směrem k trendům. Pokud Rusko prostě nějakým způsobem uvažuje, ten trend je dlouhodobě pro ně
neudržitelný. Tak to nám dává pochopit, proč se rozhodl pro poměrně velmi riskantní krok. Což je spíše jako snaha o
pochopení toho, tohohle, tohohle Gamble, jakákoliv samozřejmě omluva, protože z pohledu mezinárodního práva, veškerý
/nesrozumitelné/ je to samozřejmě naprosto neakceptovatelné. A vlastně i kdyby jakýkoliv, jakýkoliv tvrzení kdokoliv měl jako
nějaký pochopení pro, pro bezpečnostní obavy Ruska z rozšiřování NATO, tak ani to nezakládá jakýkoliv důvod pro tenhle typ
útoku.Zita SENKOVÁ, moderátorkaO co vlastně Vladimiru Putinovi jde? Je už zcela čitelný? Víme už teď opravdu kam míří, o
co, o co mu jde? Nebo to pořád jenom ještě dávkuje?Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorPardon, že z hlediska
jakoby takzvané hrubé reálpolitiky by se dalo uvažovat o tom, že třeba chce, aby se ty quasi státní útvary posunuly jejich
hranice na hranice těch administrativních oblastí, tak jak existovaly předtím a nezůstaly na té linii dotyku.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaPřed rokem nebo před rok 1997?Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorNe, ne nemluvíme o NATO,
mluvíme o Luhansku a Doněcku, kdy ty administrativní oblasti mají nějaké své úřední hranice a nyní skutečné hranice už jsou
na čáře dotyku, která se vytvořila v podstatě jako výsledek bude výslech těch, výsledek těch bojů předcházejících. A je otázka,
jaký je ten cíl. Jestliže je cílem něco jako změna režimu, což by se dalo schovat pod tu větu, že chce denacifikovat Ukrajiny, což
je samozřejmě absurdní pojem. Protože v každé zemi samozřejmě jsou, existují extremisté nějakého typu. Ale aby se tvrdilo, že
v Kyjevě vládne chulta a že je jí třeba denacifikovat Hradci. Tak to jsou pojmy, které jsou těžko přijatelné, protože v Ukrajině
vláda vznikla ze svobodných voleb, což je něco, co Rusko v posledních letech nezažilo. Ale to bychom se utápěli v detailech.
Ale myslím si, že nevíme ještě, jaký je ten cíl, protože popisovat takových těch u jako vojensko-technické opatření speciálně a
nevíme, jestli se zastaví na těch hranicích. Ale pak se dostáváme zase k Václavu Havlovi a k jeho větě, že problém je Ruska, že
neví, kde má své hranice, že se o tom nedokáže rozhodnout.Zita SENKOVÁ, moderátorkaUkrajinský ministr zahraničí Dmytro
Kuleba na Twitteru před pár hodinami napsal, Ukrajina se bude bránit a vyhraje. Svět musí Putina zastavit. Nyní je čas jednat.
Pánové, jaká by měla být teď reakce světa.Michal SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyNo, svět v tuhle tu chvíli
nebo pokud myslíte speciálně západní státy /souzvuk zvuků/ přechází z módu teda snaha odstrašit agresi v podstatě nátlakové
diplomacie. To znamená použít těch prostředků ne k tomu, aby teda ostrašil další, další agresi, ale aby jí teda zvrátil. To
znamená, že v tuhle, v tuhle chvíli se dá očekávat, že bude jednání o dalších sankcích, kde samozřejmě už ty možnosti jsou
omezené, co všechno se může, se může použít. Ale pořád tam, pořád tam jsou prostředky, s cílem alespoň nějaké míry ovlivnit
vlastně ten /nesrozumitelné/, to uvažování Putina a jeho a jeho okolí a zvrátit to. Jestli to bude stačit, pravděpodobně ne, ale,
ale minimálně je to něco, co musí udělat i vzhledem nějaký jako věrohodnosti do budoucna, takže to jsou další kroky.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaJaký dopad měly nebo efekty dosavadní, sankce vůči Rusku? Teď se ty sankce zostřují, ohlásila
Evropské unii i Spojené státy americké.Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceTak některé bolely, některé pomohly Rusům si
věci, které neuměli a spoléhali se na jiné, si jaksi ustavit. Sankce bolí samozřejmě i české podnikatele, to si vůbec
nenalhávejme. Takže je budou bolet ještě víc. A teď je otázka, jestli naše prohlášení a sankce ve smyslu sankcí budou silná
nebo silácká. A tohle to je velmi důležité, a to bude také, ono to nebude jednoduché. V sázce je hodně. A to bude také
samozřejmě testovat tu jednotu západního světa, která je asi pochopitelně nutná. Ale viděli jsme v řadě případů a teď to nechci
srovnávat. V koronavirové krizi koneckonců ta jednota Evropské unie bylo všechno jenom ne skutečná. A tohle to se může
projevovat také v tom, že bližší košile než kabát. Jsou země, které se historicky nějak Ruska neobávají a jsou členskými zeměmi
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Severoatlantické aliance.Zita SENKOVÁ, moderátorkaNapříklad?Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceTřeba Řecko nebo
Itálie a podobně, že jo. A já nechci předjímat, že ti to budou blokovat to zcela nepochybně by nebylo asi správné. Ale obávám
se a pan Smetana to říkal. Ty sankce nebudou stačit prostě. A je potřeba přesto přese všechno jednat. Protože, když
nebudeme jednat, tak jsme na cestě do války. Já myslím, že dneska se otevřela dveře do studené války, kterou jsme prostě
nechtěli. Ale já myslím, že je tady. To si jako nenalhávejme, kdo dneska bude Putinovi věřit. Když bude cokoliv říkat. Už ta celá
ta doba toho předkonfliktu byla ukázkou minimální a mizerné důvěry mezi těmi lidmi. Ti lidi si vzájemně nevěří. A chcete-li něco
dosáhnout, musíte si nějak aspoň věřit. Nemusíte se mít rádi, musíte si věřit a musíte ta jednání dodržovat. To si myslím, že
bude veliký problém.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKonstatuje Andor Šándor bezpečnostní poradce, který je hostem speciálu Jak
to vidí k aktuální situaci na Ukrajině, k ruské invazi na Ukrajinu. Společně s Michalem Smetanem z Univerzity Karlovy a
zahraničněpolitickým komentátorem Adamem Černým. Ruský generál a vojenský teoretik Karl /nesrozumitelné/ velkou definoval
jako pokračování politiky jinými prostředky. Panové, kromě sankcí, o kterých jsme se už zmínili, jaké další možnosti vidíte. Pan
Šándor říkal, že jednat se má dál, jak ostatně hodnotíte v podstatě i to dosavadní snažení diplomatů. Například velmi se
angažoval francouzský prezident Emmanuel Macron. Pokud se nepletu 7 ×. Telefonoval s Vladimirem Putinem, osobně se s
ním sešel. V Moskvě byl na jednání také německý kancléř Olaf Scholz. Jak se díváte na ty kroky západního světa ve vztahu k
Rusku, k řešení této krize? Selhala západní diplomacie, mohla udělat víc?Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorMožná,
že se to řeklo hodně příkře, ale mám takový dojem, že se zpětně nahlíženo potvrzuje, že to rozhodnutí vlastně k tomu, co se
stalo dneska v noci, že už bylo učiněno mnohem dříve, že ta jednání tam těžko mohla zvrátit. Protože ta ambice, která se tady
projevuje. To znamená změna poměrů na Ukrajině a změna její dosavadní orientace, tak byla stěží proveditelné u tak velké,
velké země, která má 40 milionů obyvatel. Má velikost Francie, tak těžko ji přimět k něčemu, aby se rozhodla nějakým jiným
způsobem. Takže to jednání sice bylo, byly to dobré pokusy panu Macronovi, myslím si, že po odchodu Angely Merkelové
nezbylo, než se ujmou teda na té evropské scény té vedoucí role. Tím spíše, že Francie teď předseda Evropské radě nebo
Evropské radě, Evropské unie a takže ty pokusy byly správné, ale obávám se, že nemohly dospět k výsledku, protože by
vyžadovaly nějaké ústupky z těch, z těch stran, které nebyly ochotny udělat. To znamená, že Rusko by se muselo vzdát svých
ambic. Ukrajina by se také musel vzdát svých ambic. Takže si myslím, že to bylo ve finále asi neproveditelné.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaŠlo, pane Šándore, zabránit, aby ta situace dospěla až do tohoto stadia?Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní
poradceTo já nevím, ale myslím si, že to zapomínáme na jednu věc, která se tou, tím uznáním Doněcká a Luhanska, zdá býti
mrtvá. A to byly dohody Minsk 2. Ty prostě, je evidentní, že ukrajinská strana nebyla schopna, možná také nebyla ochotná
prosadit. Já chápu, že mohli mít obavy z toho, že jsou pro ně nevýhodné. Ale na tom se to Rusko točilo. To Rusko na tom
dbalo, stálo a říkalo, že tady prostě žádná ochota není. A pokud jde o tu ruskojazyčnou menšinu, tak jestli je to záminka, nebo
je to skutečně srdeční záležitost Rusů, je chránit, to je prostě fakt. Tady se často vzpomíná, to Putinovo prohlášení od té
největší geopolitické katastrofě rozpadu Sovětského svazu. My se tady asi za stolem všichni shodneme, že to bylo super, že se
to stalo. Ale on dodává ještě z pohledu historie Ruské federace a najednou 25 milionů Rusů se objevilo mimo území Ruské
federace. Což zřejmě asi pro ně je. My tu nemáme Češi nikoho, že bysme měli nějaké Čechy takto po nějakém konfliktu či
rozporu státnosti někde mimo naše hranice. Což některé i země Evropské unie mají. Ale řekl také, že víc jak skoro 50 %
průmyslu, do kterého Rusko investovalo celou tu dobu, se také objevilo nebo ocitlo najednou mimo to. Takže to, že oni to
takhle vnímají vlastně a navíc k té Ukrajině, mají ten pocit základů ruské státnosti Kyjevska a Rus a já nevím co podobně. To
jsou věci, které já asi necítím jaksi ze srdce, ale vnímám je z toho, jak je oni předkládají. Takže myslím, že se mělo udělat
mnohem více. Pokud jde o ty dohody Minsk 2 nepochybně, protože to si myslím, že byl spouštěč toho prvního cíle. A to je
ochrany té ruské menšiny, kterou teda Putin udělal způsobem, který my asi těžko můžeme akceptovat.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaOtázka je také, co bude vlastně s tou ruskou menšinou. Tam už probíhala nebo proběhla evakuace Rusů z
Ukrajiny zpět do Ruska. Jaký bude jejich další osud? Pro Ukrajince byli Rusové, pro Rusy jsou ruští Ukrajinci, nebo jak to
vnímáte pane Smetana?Michal SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyJá jsem chtěl jenom rychlou reakci.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaJistě.Michal SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyJá totiž určitě vnímám vlastně spoustu
kroků západu za posledních třeba 30 let, je tam spousta bodů. Tak můžeme už teďka zpětně koukat kriticky, který rozhodně
můžeme vidět, že, že té situace nepomohly. Můžeme se bavit potom víc do detailů, ale, ale může jich být celá řada. Zároveň
pokud se bavíme o tom, jak vlastně západ, speciálně teda Spojené státy postupovaly v těch posledních týdnech. Tam jako
vlastně nevidím nějakou zásadní chybu. To, že k té invazi skutečně došlo. Je přesně otázka, je otázka, jestli tam skutečně byla
nějaká možnost tomu zabránit. Západ prostě zvolil poměrně pragmatickou strategii, kombinaci diplomatických snah. Zároveň
snah o strašení. Pracuje s tím, že tam samozřejmě musel budovat tu jednotu a státy mají odlišné zájmy, odlišné preference.
Odlišnost vnímání hrozeb, což je vždycky, vždycky nějaká výzva. Ta snaha tam vlastně najít tu společnou pozici, byla silná.
Spojené státy to v posledních týdnech velmi dobře koordinovaly napříč západními, západními státy. Takže tam co se týká těch
kroků v posledních týdnech, tak tam bych to jako neviděl, neviděl nutně jako problém. Myslím, že tam nebyla, nebyla velká
možnost tomu zabránit. Tam se to v podstatě střetlo to na tom, že na stole určitě byla spousta, spousta variant, co se týká
kontroly zbrojení, nových dohod, větší transparence. V podstatě směrem k té, v tom překopání té bezpečnostní architektury ve
východní Evropě. Tam určitě je spousta věcí, na který by Rusko i západ našli společnou řeč. Ale přímo ta otázka Ukrajiny, to
znamená vyloučení nějakého budoucího vstupu do NATO, tam to prostě už v jednu chvíli dispozice nebyly nebo, nebylo možné
najít mezi nimi kompromis. Mezi tím, co chce Rusko a mezitím, co může politicky zápasit.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJakou
chybu nebo pochybení považujete, pane Smetano, za vlastně úplně fatální, když hovoříme o těch diplomatech.Michal
SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyV tom dlouhodobém?Zita SENKOVÁ, moderátorkaV tom dlouhodobém
horizontu.Michal SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyTak tam, tam těch je těch věcí celá řada. Já třeba
vnímám, vnímám velkou chybu, co se týká otázek právě dohod o kontrole zbrojení. Vnímám jako, jako obrovskou chybu rok
2002. Kdy se americká administrativa rozhodla odstoupit od smlouvy, o omezení protiraketové obrany, která, kterou uzavřela
se Sovětským svazem v sedmdesátých letech, která byla velmi důležitým pilířem a Rusko to vnímalo velmi kriticky. Potom
vlastně tu, do jaký míry to ovlivnilo vlastně strategický dialog mezi dvěma státy. Obrovskou chybu byla, bylo odstoupení za
Trumpovu administrativu smlouvy /nesrozumitelné/, což byla zase od konce osmdesátých letech jedna z těch důležitých smluv
té evropské bezpečnostní architektuře. Samozřejmě je důležité říct, že Rusko na to má velký podíl, že třeba jako tahle ta
smlouva nakonec skončila, a to rozhodnutí nakonec bylo na straně Spojených států i proti, i proti názoru evropských spojenců,
kteří, který rozhodně to bylo v jejich zájmu a chtěli, aby to smlouvu zůstala zachována. Takže takovýchle věcí je tam celá řada.
Byla tam, bylo tam mnoho návrhů i na straně amerických expertů a akademiků, jakým způsobem vlastně tu bezpečnostní
architekturu posílit, vylepšit a všechno z toho rozhodně přispělo k tomu, že obě dvě ty strany, jak tady říkal kolega, si mnohem
méně věřily a byl to mnohem menší prostor potom hledat ty kompromisy.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJak hledat, obnovit vůbec
v této aktuální situaci tu důvěru mezi Ruskem a řekněme Západem?Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorJá se
obávám, že tenhle ten, tento okamžik nastane, až se vyjasní poměry tak říkajíc na bojišti. Až se ukáže, jaký je poměr sil. Teďko
se, se, teďko hovoří zbraně. Teďko jednání není. Uvidíme, jaký kdy nastane ten okamžik, kdy aspoň jedna strana dojde k
závěru, že musí vyjednávat. Tak, jak jsme to viděli třeba /nesrozumitelné/ polské válce na tom kilometru 101 od Káhiry. A prostě
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bude nějaký okamžik, kdy aspoň minimálně strana si řekne, že už má zájem, něco udělat, ustoupit nebo přestat. A od toho
okamžiku jsme daleko, protože dosud nevíme. Prezident Putin nedefinoval jednoznačně, jaký je cíl této zvláštní vojenské
operace, jak se vyjádřil. Jestli to zábor toho území Doněcka a Luhanska v těch administrativních hranicích, anebo absolutní
změna poměrů na Ukrajině, což je cíl, který aspoň, jak se v tuto chvíli odvážím odhadnout, jen dosažitelný, anebo za příliš
velkou cenu.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPodle zpráv, které přicházejí vlastně každou minutu, je jasné, že jde o plnou invazi, že
teda není nebo nebyl zasažen pouze v uvozovkách, teda východ Ukrajiny. Britská BBC před pár dny psala o diplomatických
možnostech, jak by šlo zabránit řinčení zbraní, vidíme, že se tak nestalo. Jednou z nich třeba se spekulovalo o nové
bezpečnostní smlouvě mezi NATO a Ruskem. O neutralitě Ukrajiny po vzoru Finska, po obnovení minských dohod, jak už tady
zaznělo. Minské dohody 2 to už je cár papíru. Je něco z toho, co by mohlo potenciálně v tuto chvíli, byť chápu situaci na
začátku ruská agrese teprve začala. Je, je to už všechno pase nebo vidíte tady něco, co by bylo třeba schůdné? Je to
předčasná otázka?Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorČistě teoreticky si můžeme představit, že by, že by se pokusil,
pokusilo Rusko třeba to území rozšířit nějakým způsobem na úroveň těch hranic administrativních. Ale logika útoků je taková,
že ona, on se nemůže zastavit na té, na té hranici. Říkává se, existoval takový žert v Česku kdysi dávno, že Rusové pokládají,
za jedinou bezpečnou hranici pokládají tu, kde mají vojáky z obou stran. A obávám se, obávám se, že teď jsme v situaci, kdy
není, znovu to opakuji, že není jasné, jaký je vlastně cíl. Mám pocit, že za tou úvahou pana prezidenta Putina, páč to je ten ten
jediný člověk, který rozhoduje na ruské straně, je silná emoce, nikoliv racionalita. A to je věc, která se těžko, těžko
odhaduje.Zita SENKOVÁ, moderátorkaViděli jsme ty emoce ostatně i v tom již zmiňovaném pondělním projevu. Mnohé
překvapila až ta intenzita vlastně, s jakým to prožívá. Jaké podpoře se vůbec těžší Vladimir Putin doma v Rusku? Kým se
obklopil? V médiích vídáme zejména dva pány ministry Sergej Šojgu, ministr obrany a Sergej Lavrov, šéf ruské diplomacie.
Jaká je pozice Vladimira Putina?Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceJá nejsem putinolog, ale myslím si, že silná. Důležité
bude pro tu pozici, jak ten konflikt vyústí v mrtvé ruské vojáky. A samozřejmě i mrtvé Ukrajince. Protože pro Rusy budou
nepřijatelní mrtví vojáci. Vzpomeňme v době Afghánistánu, kdy padlo 15 tisíc vojáků. Byl to tuhý sovětský režim, tak přesto tam
matky protestovaly proti tomu konfliktu. A teďka ten režim zdaleka není tak tuhý. To si zase takhle jako, řekněme, na rovinu.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaMyslíte?Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceNo, určitě, nemůžeme srovnat Ruskou federací a
Sovětský svaz. Ale takže jaksi nějaký velký nával zinkových rakví, je něco, co tomu Putinovi nepomůže. Což může do jisté míry,
pokud si to uvědomuje, limitovat tu pozemní operaci, protože odpalováním raket a bombardováním se moc ztrát na vlastní
straně jako nedočkáte. Takže to, to uvidíme. Pro mě bylo takovou dost děsnou ukázkou, jak, jak ztrapnil Putin na té
bezpečnostní radě šéfa SVR, toho /nesrozumitelné/. To, to ukazuje na to asi, jak to tam chodí. Že těch lidí, kteří do toho jako
mohou mluvit relevantně a s kterými se Putin o tom baví, tak asi tolik moc nebude. Pro mně je tam, asi vyčnívá Sergej Lavrov.
Člověk, který můžeme si o něm myslet, co chceme, ale je to nepochybně velký hráč, který se na tom mezinárodním poli vyzná a
/nesrozumitelné/ je někdo, kdo je možná typován za nástupce Putina, že jo. Nevíme, ale tipuje se to tak. Ale myslím, že ta
podpora Putina bude záležet na tom, jaký bude, jaké budou ztráty na životech. Protože dneska je přece jenom jiná doba a
těžko se to bude jakoby prodávat, že padají ruští vojáci někde. To, co řada Rusů považuje jako za jejich vlastně součást a teď
to nemyslím pejorativně. Jako myslím z hlediska historického.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMohlo by se to otočit proti Vladimiru
Putinovi, pane Smetano?Michal SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyUvidíme, jak celá ta situace bude probíhat
no. Jako v tuhle chvíli, alespoň samozřejmě spousta toho můžeme, můžeme spekulovat. Tak se předpokládá, že Putin si přeje
velmi rychlou, velmi efektivní invazi. Nebavíme se o tom, jako o nějakém okupování celého státu nebo snaze ho připojit. Je to v
podstatě jako rychlá akce, kde se můžeme bavit o obléhání Kyjeva, nikoliv dobývání Kyjeva, ale obléhání Kyjeva. Ruské
jednotky ve velké části kontrolující části Ukrajiny, zvláště z té východní části. A snaha o to, že dojde ke změně, ke změně
režimu. Tak to znamená, že prostě pád vlády. Nová vláda, která bude se snažit přijít teda s nějakým řešením, prostě s
uzavřením míru. Součástí toho změna ukrajinské ústavy, ve které aktuálně je ten, ta snaha přistoupit na to a nějaká nová
neutralita. Autonomie pro východní, pro východní části Ukrajiny a tím pádem si vlastně Rusko ponechá dlouhodobě vliv na
Ukrajině a bude dlouhodobě, se snažit jak ovládat, ovládat její osud a budoucnost. Pokud to takhle bud a auta válka bude tím,
tím způsobem efektivní a bude následovat nějaká snaha dohodnout se, se Západem na těch věcech, kde skutečně
/nesrozumitelné/ je. To znamená vlastně kontroly zbraní, transparence, rozmisťování vojsk a tak dále. Tak to samozřejmě pro
Putina může být, může být bráno jako vítězství. Ale jako celkově jakákoliv takováhle akce má i svá, svá určitá rizika. Ta válka se
může protáhnout, jak říkal kolega. Můžou ty oběti, mohou být nakonec výrazně vyšší, než třeba Putin ve svých kalkulacích
počítal. A v tom případě, v tom případě, tam může ta válka být i velmi nepopulární v Rusku. My víme, že jako, když jsme se,
když jsme měli průzkumy veřejného mínění. Tak Rusové v principu jako nepodporovali myšlenku útoku na Ukrajinu.
Samozřejmě bavíme o státě, který má, z velké části kontroluje média /nesrozumitelné/ nemá velkou možnost to veřejné mínění
ovlivňovat, ale má to máte všechno své limity. Do jaké míry i že v takovém státě třeba klíčové, jak se k tomu staví právě ty elity,
které ho, které ho podporují. Je otázka to, co všechno ještě bude akceptovatelné. Protož mimochodem i ty sankce jsou mířeny
na, na tento typ lidí. Takže všechno se ukáže v příštích, v příštích týdnech.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJakou roli hrají v tomto
konfliktu jaderné zbraně?Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceDoufejme, že žádnou.Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní
poradcePřesně tak.Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorNe tam spíš teďko bude zajímavé, nebo zajímavé to, co je
velká otázka, co zmínil prezident Putin. Protože on musel kalkulovat s těmi sankcemi, které dneska budou asi vyhlášenými
tvrdšími.Zita SENKOVÁ, moderátorkaAno, přesně protože Vladimir Putin se obává, že by Ukrajina mohla získat jaderné
zbraně.Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorAle ta, to už spíše věc, nápis na, nápis namalovaný na válečnou kulisu,
když to řeknu zjednodušeně. Ukrajina se přece vzdala svých jaderných zbraní výměnou za záruku, záruku své suverenity a
svých hranic. Což bylo porušeno. Ona žádné jaderné zbraně neměla. A jestli někdo někdy uvažoval, že někdy v budoucnu, tak
to je pouze teorie, ale reálně to nebylo možné podle mého názoru. To je jenom součást té výbavy. To je Jako když se mluví o
denacifikaci Ukrajiny. To je těžko uchopitelná, těžko uchopitelný argument, protože pan Zelenský určitě není žádný nacista. To
by se velmi obtížně prokazovala a jeho předci by se asi hodně zlobili. Když to řeknu hodně vlídně. Ale nevíme, kam to bude
sahat. Možná, že to chtěl jsem začít jinou myšlenku. Uvidíme nějaké ostré západní sankce, možná včetně toho vypnutí systému
SWIFT nebo odpojení Ruska. Což by bylo velmi bolestivé. Ale to jsou věci, se kterými Rusko nepochybně počítalo, protože
zaznívaly ve veřejném prostoru. A je otázka, co vymyslel ruská strana jako proti tahy. Také nějaké ekonomické, nikoliv vojenské
povahy. A to bude velmi zajímavé, jak to bude vypadat. A bude to možná i hodně bolestivé. To nemůžeme vůbec vyloučit. A
pak tyto, řekněme, nevojenské důsledky, ta nevojenská konfrontace, bude taky velmi důležitou komponentou toho sporu, který
právě sledujeme.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJakou roli hraje v chápaní rusko-ukrajinské krize historická paměť?Andor
ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceJá jsem chtěl ještě dodat k tomu. Ono by bylo dobré pozorovat ty neverbální kroky, které se
budou dít. Protože i v té ruské reakci na ty sankce může být krok, který se může zdát. A teď já jenom, jaksi jenom říkám
obecně. Jakoby ukázka nějaké snahy o tu spolupráci nebo to nehrotit. To samé důležité bude hrozně to, jak ten konflikt bude
dlouhý a co po něm bude následovat. To znamená, to bude nějaká, nějaký signál, na kterém se dá stavět. V tuto chvíli si
myslím, že ty dveře jsou zavřené, že není ani rozhodnuto na obou stranách, ale měli bychom sledovat pečlivě i ty neverbální
opatření. Ty kroky, které se budou dělat, protože ty mohou také napovídat o tom, co ty jednotlivé strany konfliktu vlastně chtějí
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a kam vlastně chtějí až zajít.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVy už něco, pane Šándore, čtete nebo vidíte mezi řádky pomyslně, co
by to mohlo být?Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceNe nečtu ale.Zita SENKOVÁ, moderátorkaNebo zatím je to /souzvuk
zvuků/.Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceJeden signál byl, že začalo se hovořit o větších sankcích, pokud jde o ty uznání
těch separatistických republik. Ale ruský plyn jaksi proudí dál do Evropy.Zita SENKOVÁ, moderátorkaZatím.Andor ŠÁNDOR,
bezpečnostní poradceA je dražší. Na druhou stranu uvidíme, že vypovězení Nord Stream 2 není fatální problém. Je to jenom to,
že se tudy ten plyn nepůjde a on bude těmi kanály, který šel do teďka. Takže to mohou být i některé kroky, které budou
ukazovat to, kam až to Rusko chce zajít. Bez ohledu na to, co si Putin myslí, bude postaven před ekonomickou realitu. I Rusko
bylo zasaženo těmi pandemickým protiopatřeními a podobně. Ani to Rusko si nemůže dovolit úplně zbankrotovat. Takže i tenhle
ten možná až opadne ta hysterie, i tenhle ten fakt bude jaksi ty kroky vládců v Kremlu determinovat k tomu, aby se ten konflikt
zklidnil. Já se snažím být pořád optimista, protože to nemůže to samozřejmě ovlivnit jako my, co tady sedíme. Ale přijmout
pesimistickou cestu, je fakt cesta, která by nás mohla dovést k tomu, co nechceme.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMyslíte, až se
ruská vojska stáhnou z Ukrajiny a přestanou.Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorNo, je tam, je tam jeden problém,
když si budu simulovat nějaké scénáře, tak ten jakoby cynicky optimistický by byl ten, že Rusko podnikne reprízu o operace
Krym. Že to bude rychlá věc, která nebude hodně stát a zastaví se na nějaké čáře, která nebude vzdálena od té čáry, která
existovala, čáry dotyku, která existovala do včerejška. To je cynicky nahlíželo. Možná ten optimistický scénář.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaA co Gruzie?Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorHned se k tomu dostanu. A pak je druhý scénář. Druhý
scénář, který bych nazval finský. To znamená první finská válka. To znamená vojenský konflikt většího rozsahu, kdy se ta, ten
ruský postup se setká s velkým odporem a budou, bude, bude se ta Ukrajina bránit, bude hodně mrtvých a tak dále. To záleží
zase od toho, co nevíme. Kolik vojáků Rusko v tuto chvíli nasazuje, kolik je ochotno k té operaci použít. A zase se vracíme už
asi potřetí k tomu, že pan Putin nám vlastně jasně nesdělil, o co usiluje. Ty pojmy, v kterých si, v kterých se, které používal,
jsou příliš, příliš nejasné.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA abychom to dopověděli, Adame Černý, ještě ty paralely s gruzínsko-
ruskou válkou nebo gruzínský scénář?Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorSamozřejmě je možné, že se tam fiktivně,
ponecháte fiktivní entity a které bude chránit. A to by byla to, o čem jsem mluvil ta první verze. Že se posune nějakým
způsobem ta linie dosavadního dotyku a s tím by se v uvozovkách spokojil, ale tomu odporuje ten výraz toho, že chce
denacifikovat Ukrajinu a demilitarizovat. To jsou tak, když se to pokusíte převést do reality nějaké, to jsou strašně silné
pojmy.Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceS tou Gruzií ale jenom je potřeba říct, že OBSE uznalo, že tu válku vyprovokovala
Gruzie Saakašvili, který si hloupě naběhl na ruský vidle. To je potřeba si říct a Rusko toho potom využilo, zničilo vojenskou
infrastrukturu Gruzie. To je přesně asi to, co Putin bude chtít udělat. Zničit vojenskou, rozlomit vojenskou infrastrukturu na léta.
Což mu umožní jaksi být v klidu, protože země bez reálné armády nemůže nikoho ohrožovat, že jo.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaNo, když tam ty vidle, pane Šándore byly.Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceNo já vím, ale taková je politika.
To jako, to je, to si jako nezahrávejme, že to je pořád jenom boj dobra se zlem. To jako tak není přece proboha.Michal
SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyJá jenom teda k té současné invazi jo. Naprosto podepisuju to, co říkal
kolega Šándor úplně na začátku, že musíme být hodně opatrní, že ano, je to nějaká mlha války, ve které bude spoustu reportů,
které se potom ukáží, že nebyly úplně přesné. Ale z dnešního rána už máme i potvrzení, ne jen z míst, ale i od ukrajinské
strany, že skutečně se jedná o velkou invazi. Máme to i z několika bodů. Máme už jsou, už jsou potvrzeny přechody z východu
ze severu, kdy vlastně z jihu, z Krymu. Střechy s plochou dráhou letu za svoje cíle po celé Ukrajině. Už se, už se mluví o tom, že
buď, buď velká část nebo možná celá vlastně protivzdušná ukrajinská obrana je vlastně v tuto chvíli v troskách. Jsou zasazeny
letiště po celé, po celé Ukrajině. Tady se bavíme skutečně o velké invazi. Tohle není, není dílčí, dílčí operace někde jako na
východě. Není to, není to ani Krym. Teď se bavíme o skutečně velké invazi v celém tom spektru těch vojenských schopností, co
Rusko v tuto chvíli má.Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorAle teď tím se dostáváme k tomu Klause Ficovi, že jedna
věc je ta vojenská operace, ale jaký její cíl. Znovu opakuju, ten není dostatečně srozumitelný. V tuto chvíli je nasazena velká
síla. Ale není jasné, jaký má být výsledek. Znamená to, že má být změna režimu na Ukrajině. Dosazení nějaké, vzniku nějaké
vlády, která bude mít po Moskvě úplně jiné vztahy, než měla ta dosavadní. To je samozřejmě možné. Otázka a tím se zase
dostávám tedy k těch, co jsem říkal na začátku, jestli je tohle realisticky stanovený cíl.Michal SMETANA, pracovník Střediska
bezpečnostní politikyTo je otázka jako že to, že to je aktuální cíl, to bych, to bych takhle, takhle vnímal státu.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaNejsou, pánové, v podstatě ty cíle přesto netlačím vás do žádné odpovědi, ale když se vrátíme k tomu pondělnímu
projevu Vladimira Putina, není tam už v podstatě jasné, o co mu jde? Pořád ještě ne?Michal SMETANA, pracovník Střediska
bezpečnostní politikyMně přijde, že ano, mně nepřijede v tuto chvíli skutečně bavíme o tom, o tom, že probíhá vojenská invaze,
která má za cíl v podstatě dostat o Ukrajinu na kolena. Která způsobí obrovskou krizi, mimo jiné i ekonomickou, když v tuto
chvíli budete mít velkou část a velkou část těch ochranných schopností, schopností Ukrajiny. S tím, že ve chvíli, kdy dodají
obléhání Kyjeva a dalších podobným krokům, tak to Rusko doufá pravděpodobně, že to bude i vládní krizi na straně Ukrajiny.
To znamená, že dojde k výměně vlády, která bude ochotná s Ruskem jednat a dojde tak k vyjednání kompromisů, které Rusko
chce. Jestli se to stane. V tuto chvíli, v tuto chvíli nemám, nemám tušení. Myslím, že v nějaké pohledu lehce zvrácené logice, to
určitě, určitě realistický cíl. Cíl je, uvidíme, uvidíme v poměrně krátkém čase. Protože ta krize bude pro Ukrajinu obrovská.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaKonstatuje Michal Smetana, výzkumný pracovník, pedagog Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , který je hostem dnešního mimořádného vysílání Jak to vidí ruské invazi na Ukrajinu.
Společně s Adamem Černým, zahraničněpolitickým komentátorem a brigádním generálem v záloze bezpečnostním poradcem
Andorem Šándorem. Zastavme se, pánové, ještě u toho, jakou armádní techniku mají obě země, tedy Rusko a Ukrajina k
dispozici?Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceTak na té ruské straně vidíme, především velmi moderní tanky T90. Já
neznám ty písmenka, zatím to není podstatné, kdo tomu rozumí, ví o čem mluvím. To je velmi špičkový, špičkový tank.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaMyslíte to označení Z také, i na to narážíte?Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceTakže má
špičkovou dělostřeleckou techniku, má obrovskou převahu v letectvu. Nepochybně i v těch systémech raketových, které zřejmě
dneska ničí tu vojenskou infrastrukturu Ukrajiny. A předpokládám, že se nezbláznil Putin a nestřílí na civilní objekty. Protože to
bylo prostě naprosté šílenství, které by se těžko dalo ospravedlnit. Ukrajinská armáda samozřejmě trochu modernizovala. Je
samozřejmě v síle, která asi /nesrozumitelné/, bude počítat poměry sil. Tak si asi těžko může dělat naděje na nějaký úspěch. Na
druhou stranu ta ochota se bránit, bude strašně důležitá. A morálka té armády jo. To já úplně nevím, jaká ta morálka je.
Všechno bude také záležet, jak ty útoky ruské ovlivní nebo zničí tu vojenskou strukturu a jak budou cíleny, případně na nějaké
objekty, které by ten odpor ukrajinské armády jaksi zvýšili. Případně nějaké, řekněme, větší operace, která, kterou si neumím
představit jako vcelku, jako zaberete tu krajinu, co NATO to Rusko tam tu sílu nemá, že abyste okupovala celou Ukrajinu,
musíte mít 500-700 000 vojáků. To tam nemají. Tak Rus musí počítat s partyzánskou válkou, která na Ukrajině byla. Bylo tam
dokonce milion vojáků nebo milion partyzánů, kteří nebyli jenom proti Němcům. Koneckonců vzpomeňme velitele ukrajinského
frontu /nesrozumitelné/ zabili, zabili ukrajinští partyzáni a myslím, že věděli, na koho střelit. Takže i tohle může být faktor, který
může být v neprospěch Ruska. Ale ten poměr hlavně počtu letadel, kvalitě letadel, tankové techniky, dělostřelecké techniky,
raketometů a podobně. Je nepochybně na straně Ruska. O tom není pochyb, ale navíc tady byl nějakým způsobem motiv
překvapení. By se to tušilo, ale, řekněme, popravdě, nikdo jsme netušili, že do toho půjdou ty Rusové s takovouhle
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vehementně, aspoň podle těch zpráv, které, které slyšíme.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJaké dopady může mít ten otevřený
konflikt na bezpečnost Evropy i našeho regionu, konkrétně i samozřejmě České republiky podle ministra vnitra Rakušana je
Česko, v případě konfliktu připravené přijmout tisíce uprchlíků.Michal SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní
politikyMyslím, že s tou uprchlickou vlnou asi musíme, musíme v tuto chvíli počítá. Je to něco, s čím bysme, s čím jsme měli
kalkulovat. A nějakým způsobem se na to připravit a vyjít, vyjít vstříc tímhle způsobem. Ty širší bezpečnostní budou
samozřejmě záležet, jako co bude potom nějaké to politické /nesrozumitelné/ jako řešení. V tuhle chvíli se nedá říct jako.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaJsme na začátku.Michal SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyJsme, jsme na začátku a
rozhodně není v ruském zájmu ani kalkulací. Ten konflikt se snaží rozšířit do státu, státu na to neexistuje, proto na straně
Ruska a důvod motivace a schopnost především tamto a tamto nedává moc smysl. Ale samozřejmě jakoby ta destabilizace v
tom, v tom regionu následovat bude a bude otázka budoucího dalšího politického řešení budoucnosti Ukrajiny. Co, jak vlastně
ten region jako takový bude vypadat.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMimochodem podle aktuální zpráv Ukrajina požádalo Turecko
o uzavření úžiny Bospor a Dardanely. Ruská plavidla, jak situaci odhadujete vy, Adame Černý, co se týče těch dopadů?Andor
ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceTen poslední, poslední údaj o tom, tam tahle ta žádost zazněla už včera. A ta nás vede k
dalšímu okruhu. Jak se k tomu dostávat okolní svět. My teďko samozřejmě to vidíme hodně zblízka, protože se odehrává v
Evropě. Zajímavé bude, jak se k tomu právě postaví pak Erdogan, protože ten má takové podvojné vztahy, má vztahy, jak s
Ukrajinou, tak s Ruskem velmi zajímavé. Jak, jak jako řekněme, mocenské, ale hlavně obchodní. A velmi zajímavé a důležité
bude, jak se k tomu postaví Čína, která sice s Ruskem uzavřela u příležitosti nebo vyhlásila u příležitosti olympijský her. Pánové
Si Ťin-pching a Vladimir Vladimirovič Putin vyhlásili to partnerství, přátelství, které ale neobsahovalo, řekněme, vojenskou,
mocenskou složku. Není tam žádný závazek vzájemné obraně. A Čína tradičně se k těmhle těm věcem stavěla velmi, velmi
zdrženlivě. Sice byla velmi, řekněme, cynicky pragmatická v tom, ať si každý dělá na svém, ve svém státě, co chce, jak chce.
Ale na druhou stranu už k tomu Krymu se stavěla velmi kriticky. Na druhou stranu zaznělo. Tam jsou právě protichůdná
prohlášení, zazněla i taková nepřímá podpora. Je třeba chápat bezpečnostní zájmy Ruska. Ale na druhou stranu ta, ten přímý
vojenský zásah, myslím si, že není něco, co by, s čím byl, s čím by Peking otevřeně souhlasil, ale to uvidíme. Myslím si, že to je,
ale bude to velmi důležitá věc a tady bych rád uvedl jednu, jednu poznámku, které jsem dlouhodobě přesvědčen, že se
domnívám, že jeden z kořenů toho problému je, že Vladimír Putin si plete svého strategického rivala. Možná do budoucna
nepřítele, protože tím není evropský západ, ale Čína, která je mnohem větší, mnohem silnější. A ono, když se dal do
spojenectví nebo reagoval přátelskou bližšího vztahu s Čínou, tak myslím si, že se dostává do pozice, která když bereme to, že
chce být považován za partnera a velmoc světového rozsahu. Tak to partnerství s Čínou je hodně asymetrické, abych to řekl
hodně slušně.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJe Rusko velmoc?Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorVojensky
jistě.Michal SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyMinimálně z pohledu toho, jakou má politickou váhu, to
znamená zda-li členy Rady bezpečnosti z toho, že má obrovský jaderný arzenál, který je srovnatelný pouze Spojenými státy, a
jakým způsobem vystupuje a jakým způsobem se /nesrozumitelné/, tak z tohoto pohledu určitě.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaJinak vidíme vlastně, že se i prohlubuje konflikt, jestli mi to potvrdíte mezi takzvaným asociačním triem, tedy
Ukrajina, Moldavsko, Gruzie na jedné straně a pak na straně druhé zemi jako je Kazachstán, Bělorusko. Jak se tohle může dál
vyvíjet i ve světle vlastně té ruské invaze na Ukrajinu?Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický komentátorJá bych připomněl jenom
ten, tu reakci, která přišla po Krymu. Já si vzpomínám, že i pan Lukašenko, který pravda dneska už je v úplně jiné pozici. Ale ty
/nesrozumitelné/ státy, které si udržovaly svojí vlastní suverenitu. Hlavně to byla suverenita toho vládce, nikoliv těch lidí, nikoliv
toho obyvatelstva. Tak pro ně to, co se stalo, to co se stalo s Krymem, bylo velké překvapení. Ale vlastně /nesrozumitelné/
události byl takový to, co se odehrálo v Bělorusku, ty zfalšované volby a ta obrovská míra represe, která následovala. Tak
přivedla Lukašenka k tomu, že mu musel navázat na velmi těsné vztahy s Ruskem. A myslím si, že ani on sám si
nepředstavoval, že bude muset přijmout ruské vojáky a dovolit, aby z běloruského území se útočilo na Ukrajinu. Myslím, že o
tom /nesrozumitelné/ dívčích snech určitě nezdálo. Ale myslím si, že tam bude velké uvažování v těch státech, které jsou
napojeny na Rusko, které jsou v tom společenství nezávislých států. Jestli i, jak tu, jak tu situaci vyhodnotit a možná, že to
hodnocení bude a že se vás na základě toho, jak ten konflikt dopadne. Jestli se ten v uvozovkách, ta invaze, která dneska
začala, jestli se Rusko vyplatí nebo ne.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKde má západ takzvané Spojené státy, Evropská unie své
červené linie, když jsme hovořili o vizích Vladimira Putina. Co bude pro západní společenství ta poslední kapka?Michal
SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyTak takhle největší červená linie západu je samozřejmě útok na
kteréhokoliv člena NATO. To je myslím, že potřeba si říct jo. My se celou dobu bavíme o tom a to už jsme se bavili i spolu
minulý týden, že státy NATO daly jasně najevo, že vojensky, to znamená přímo vojensky bránit Ukrajinu nebudou. To, toto
víme, ale samozřejmě jako já myslím, že je velmi věrohodné, že pokud by došlo k jakémukoliv útoku na kteréhokoliv člena
NATO i včetně pobaltských států, tak ta ochota, jít do toho hezkého středu, samozřejmě straně západu, západu je.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaPan Šándor doplní?Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceJá si myslím to samé. Ještě bych řekl jednu
věc, že předpokládám, že i Putin s tím kalkuluje, že on vstoupil do konfliktu s nějakým předvídatelným protivníkem. A že pokud
by ten konflikt skutečně vyeskaloval do hromady mrtvých, tak není nikdy jisté, že by nakonec někdo z těch zemí západu nebyl
vtažen do toho konfliktu, z pocitu veřejného mínění. A potom by se samozřejmě celý ten poměr sil mohl zásadně měnit jo. Tohle
to se stalo Němcům. To se stalo Američanům ve Vietnamu. To se stalo Japoncům v Číně. Tyhle ty věci jsou jaksi z historie
známy. Ale opravdu to tady asi nikdo z nás nevíme, jak je to prokalkulované. Jak je to promyšlené, do jaké míry, jak říkal, tady
pan Smetana, v tom jsou emoce. Do jaké míry v tom je, je, je chladný, chladný kalkul. Ale válka je vždycky velmi nebezpečný
byznys. Protože vy máte nějaké cíle a ty vaše cíle narazí na ty cíle toho protivníka. A teď samozřejmě nikdo, kdo začne ten
konflikt, ho nechce prohrát. V momentě, kdy se ta karta může obracet, tak pak se mohou do toho konfliktu přihazovat, když to
řeknu eufemisticky další nějaké trumfy. Pak se to může vymknout z kontroly. Tohohle já se obávám, že se klidně může stát,
protože ten cíl, byť netušíme úplně, co Putin chce, ale nepochybně chce demilitarizovanou a tomu rozumíme, co to znamená
Ukrajinu. Ta denacifikace, to mi přijde taky přehnaný pojem.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPohled Andora Šándora,
bezpečnostního poradce, uzavírá dnešní mimořádné vysílání pořadu Jak to vidí k ruské invazi na Ukrajinu. Děkuji vám a
samozřejmě dalším hostům, kterými byli Michal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog na Institutu politologických studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a koordinátor univerzitního výzkumného centra Peace Research Centre Prague.
Děkuji, pane Smetano.Michal SMETANA, pracovník Střediska bezpečnostní politikyDěkuji za pozvání.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaA také moje díky patří Adamu Černému, zahraničněpolitickému komentátorovi.Adam ČERNÝ, zahraničněpolitický
komentátorDíky za pozvání a přejme si klidnější dny.Zita SENKOVÁ, moderátorkaK tomu se Zita Senková samozřejmě připojuje.
Náš speciál si můžete ještě zpětně poslechnout na webu Českého rozhlasu i v aplikaci můj rozhlas. Příjemný a pokud možno.
Dobrý den vám všem.Andor ŠÁNDOR, bezpečnostní poradceHezký den, na shledanou.Zita SENKOVÁ, moderátorkaNa
slyšenou.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beey www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.
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Země: Česko

redaktorka 
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k situaci na Ukrajině.

moderátor 
Radiožurnál a Český rozhlas Plus, dobrý den. Ukrajina hlásí po ruském ostřelování nejméně 7 mrtvých civilistů a 9 zraněných.
To jsou aktuální informace agentury Reuters. Invaze Ruska na Ukrajinu, to je téma našich dalších minut i hodin.

moderátor 
Jakub Lucký ze zahraniční redakce a nové informace.

Jakub LUCKÝ, redaktor 
Ukrajina hlásí tedy, že Rusko spustilo útok i z Krymského poloostrova, tedy de iure z ukrajinského území, ačkoliv teda to už
Rusko anektovalo před dlouhou dobou, do Mariupolu, což je tedy jedno z hraničních měst na východě, tak podle agentury
Reuters míří poměrně velká ukrajinská kolona. Čína, která tedy uvedla, že situaci sleduje, tak vyzvala všechny strany k
uklidnění situace. Podle Německa je NATO stejně jako Evropská unie sjednocená v té společné reakci, v obou dvou těch
organizacích by se měly dnes dít narychlo schůzky, které budou rozhodovat o nějakých dalších sankcích. Do Lotyšska v noci
na dnešek přijela taková menší vojenská jednotka, která je součástí posílení východní hranice Severoatlantické aliance.
Lotyšsko chce v souvislosti s tou invazí, i jak už jsme říkali, svolat jednání NATO podle čl. 4, což je článek o případném
ohrožení členského státu, mezi které právě Lotyšsko patří. Pokud jde o měny, tak rubl vůči euru klesl asi o 7 %, ruská centrální
banka uvedla, že je připravená na intervenci právě v souvislosti s tím, co se s rublem bude dít.

moderátor 
Jakube, zatím děkujeme za informace a teď se vydáme za dalším zpravodajem Českého rozhlasu. Slovo bude mít Viktor Daněk
v Bruselu. Viktore, dobré ráno.

Viktor DANĚK, redaktor 
Dobré ráno.

moderátor 
Jaké jsou nejnovější reakce představitelů Evropské unie k situaci na Ukrajině?

Viktor DANĚK, redaktor 
Unijní špičky a vedení Severoatlantické aliance v posledních dnech a týdnech opakovaně na všechny strany varovaly, že
Vladimir Putin připravuje plnou vojenskou invazi na Ukrajinu, a teď se jejich slova potvrzují. Ty reakce samozřejmě už přicházejí,
šéfové institucí Evropské unie Ursula von der Leyenová a Charles Michel napsali, že jsou myšlenkami s těmi, kteří čelí tomuto
nevyprovokovanému a neospravedlnitelné útoku. Slíbili, že Kreml ponese za své činy odpovědnost, nabídli také okamžitou
humanitární pomoc Ukrajincům. Podrobnosti se dozvíme nejspíš za pár minut, kdy vystoupí právě Ursula von der Leyenová.
Také generální tajemník NATO tady v Bruselu Jens Stoltenberg odsoudil, jak uvedl, bezohledný a nevyprovokovaný útok.
Napsal v prohlášení, že Moskva nejenže porušila suverenitu nezávislého státu a mezinárodní právo, ale vážně také ohrožuje
celou euroatlantickou bezpečnost, a Stoltenberg slíbil, že NATO ochrání všemi dostupnými prostředky alianční země. Rovněž
zhruba za 10 minut se mimořádně sejdou velvyslanci aliančních zemí, aby řešili další kroky, a to hlavní se tady v Bruselu
odehraje nejspíš večer, kdy se sejdou mimořádně premiéři unijních zemí na summitu, který svolal jeho předseda Charles
Michel.

moderátor 
My to vystoupení Ursuly von der Leyenové budeme vysílat ve společném Speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus v
přímém přenosu hned, jak začne. Viktore, objevují se v kuloárech unijních institucí nějaké informace, jak by se eventuálně měly
zpřísnit sankce vůči Rusku, po kterých mnozí představitelé unijních zemí volají?

Viktor DANĚK, redaktor 
O tom se bezpochyby už teď velmi intenzivně v zákulisí jedná, unijní země sice tu první vlnu sankcí spustily teprve včera
odpoledne, mimo jiné zakázaly financovat ruské státní instituce a obchodovat s některými ruskými bankami, ale je skutečně
jisté, že nezůstane pouze u těchto sankcí. Ostatně unijní státy nevyužily zatím, obrazně řečeno, plnou palebnou sílu, kterou už
unijní diplomacie předem připravila právě pro eventualitu, kdyby Rusko stupňovalo agresi na Ukrajině. O jaké sankce půjde, to
zatím nevíme, je to asi předčasné předjímat, bezpochyby budou státy hledat něco, co bude odpovídat závažnosti situace.
Opakovaně se mluvilo třeba o možnosti vyřadit Rusko z mezibankovního systému Swift, což dosud platilo za krajní možnost,
protože by to výrazně zkomplikovalo, ne-li přímo znemožnilo jakýkoliv obchod s Ruskem, a mluvíme také o dovozu ruského
zemního plynu. Na to nesmíme zapomínat. Ale ty poslední události ukazují, že to je realita, se kterou musí premiéři počítat, a
budou muset zřejmě počítat i s touto eventualitou.

moderátor 
Tolik pro tuto chvíli zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk. Viktore, na slyšenou.

Viktor DANĚK, redaktor 
Na slyšenou.

moderátor 
A my teď míříme zpátky na Ukrajinu, kam, připomeňme, nad ránem vtrhla vojska Ruské federace. Zpravodaj serveru
Aktuálně.cz. Martin Jonák by nás měl slyšet v hlavním ukrajinském městě Kyjevě, dobrý den.
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Martin NOVÁK, redaktor, Aktuálně.cz 
Martin Novák, dobrý den.

moderátor 
Dobrý den, Martine. Jaká je situace v Kyjevě? Co vidíte kolem sebe?

Martin NOVÁK, redaktor, Aktuálně.cz 
Tak samozřejmě ráno první, co jako všechny probudilo, byly sirény, údajně se bombardovalé nějaké cíle kolem letiště Borispol
a za půl hodiny byla další dávka, takže od rána tady znějí sirény a lidé, pokud chtějí, tak se můžou ukrýt do krytů, nádraží hlídá
policie a pouští jen ty, kteří mají lístky, ale ono moc vlaku stejně nejezdí a jdou také zprávy o tom, že za Kyjevem se tvoří
kolony, že se lidé snaží odjet, já sám jsem dnes ráno mluvil s jednou známou, která říkala, že se snaží s manželem a s rodinou
evakuovat, jak jen to půjde, měl jsem dnes několik schůzek, všichni je zrušili s tím, že neví v podstatě ani, co bude s nejbližší
hodinou, takže bohužel ta hrozba, která tady nad Ukrajinou a nad Kyjevem se stahovala už několik dní, ne-li týdnů, tak bohužel
dnes ráno se naplnila.

moderátor 
Děkujeme za aktuální zprávu z Kyjeva, to byl Martin Novák ze serveru Aktuálně.cz. Na slyšenou.

Martin NOVÁK, redaktor, Aktuálně.cz 
Na slyšenou.

moderátor 
My teď budeme mluvit s analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky a pedagožkou na Katedře mezinárodních vztahů Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Ivanou Karáskovou. Dobrý den. Vítám vás ve vysílání.

Ivana KARÁSKOVÁ, analytička Asociace pro mezinárodní otázky 
Dobré ráno.

moderátor 
Americký prezident Joe Biden už reagoval tak, že Spojené státy a jejich spojenci na ten nevyprovokovaný a neoprávněný útok
ruských sil na Ukrajinu odpoví jednotně a rozhodně. Počítá třeba Putin s nějakou masivní vojenskou reakcí?

Ivana KARÁSKOVÁ, analytička Asociace pro mezinárodní otázky 
Velmi těžké říkat, jsem odbornice na Čínu, takže těžko asi budu komentovat Rusko jako takové, já si myslím, že pokud by do
toho vstoupilo NATO, tak bychom opravdu viděli třetí světovou válku. Takže myslím si, že tohle nikdo úplně nechce.
Samozřejmě i s tím, jak třeba ukrajinská stíhačka přistála v Rumunsku, tak to riziko nějakého konfliktu, toho, že bude třeba
ruský pilot pronásledovat a že nás to zavleče do války, je poměrně vysoké. Ta situace je velmi nepřehledná, velmi, řekla bych,
taková rozkolísaná.

moderátor 
My už jsme mluvili o tom, že v takovém případě, že by se Rusko dostalo do totální ekonomické izolace kvůli sankcím, které na
ně budou možná ještě uvaleny a budou přísnější, tak bude důležitá role právě Číny. Dá se z dosavadních vyjádření čínských
představitelů vytušit, na kterou stranu toho konfliktu se Čína pravděpodobně postaví?

Ivana KARÁSKOVÁ, analytička Asociace pro mezinárodní otázky 
Čína je v takové zvláštní situaci, kde na jednu stranu nechce antagonizovat Spojené státy. Nechce si rozkolísat ještě více svůj
vztah s Evropskou unií. Ale na druhou stranu se za každou cenu chce vyhnout nějaké kritice Ruska. Takže ona se snaží hrát
roli takového třetího, v uvozovkách mediátora, který stojí stranou od toho, viděli jsme to i třeba v uniklých pokynech cenzorů,
které říkaly médiím čínským, jak mají informovat o ukrajinském konfliktu. A rozhodně se mají zdržet toho, aby kritizovaly Rusko,
a rozhodně se mají zdržet toho, aby nějakým způsobem podporovaly Západ. Takže Čína bude hrát roli takového třetího, úplně
Rusko neodsoudí, ale současně nebude si chtít určitě pálit prsty kvůli Rusku.

moderátor 
Je také pravděpodobné, že v případě těch razantnějších sankcí vůči Rusku převezme část té ekonomické agendy na svá bedra
právě Čína vzhledem k ostatnímu západnímu světu?

Ivana KARÁSKOVÁ, analytička Asociace pro mezinárodní otázky 
Ona to Čína vlastně už dělala po útoku na Krym v roce 2014, tak nechci říct, že se připojila k sankcím, ale některé sankce
dodržovala. Ale na stranu druhou zase pomáhala Rusku tím, že čínské banky půjčovaly masivně Rusku. Takže pořád tady ta
ekonomická izolace může narazit na to, že Čína ji nebude chtít stoprocentně dodržovat.

moderátor 
Ona Čína, jak už sama říkáte, když to budu parafrázovat, tak zatím opatrně přitakává, že by měla zůstat zachována celistvost
Ukrajiny, zároveň ale vyzývá strany konfliktu ke zdrženlivosti a opatrnosti, dá se vůbec čekat nějaké razantnější vyjádření ze
strany Číny?

Ivana KARÁSKOVÁ, analytička Asociace pro mezinárodní otázky 
Úplně ne, to úplně nejrazantnější vyjádření, které jsme zatím viděli, jsme viděli od tiskové mluvčí čínského ministerstva
zahraničních věcí /nesrozumitelné/, která je známá tím, že má takové, řekněme, nediplomatické přístupy, a ta hovořila o tom, že
co asi tak NATO čekalo, když se v pěti vlnách rozšířilo směrem k Rusku, a mluvila o tom, že se to dalo čekat, protože Rusko
bylo vlastně dotlačeno k nějakému takovéhlemu postoji. A to je ta nejrazantnější asi reakce, kterou jsme viděli. Jinak čínská
média důsledně informují vlastně jenom o tom, co se děje, o těch probíhajících bojích a o invazi, ale neříkají invaze, neříkají
tomu ani agrese, říkají tomu slovníkem Vladimira Putina speciální operace, kterou dávají tedy do uvozovek. Takže tohle je asi
tak maximum, co si myslím, že uvidíme.
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moderátor 
Co se dá očekávat od Číny v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů?

Ivana KARÁSKOVÁ, analytička Asociace pro mezinárodní otázky 
Čína udělá zase systém chytré horákyně, velmi podobně, jako to bylo po anexi Krymu, tzn. že se rozhodne, že nebude hlasovat
proti rezoluci, a nechá to vlastně na Rusku, aby rezoluci smetlo pod stůl samo, aby hlasovalo proti, oni se zdrží hlasování a to
bude přesně ten postoj, který vlastně v uvozovkách nenaštve nikoho.

moderátor 
Ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus jsme krátce mluvili s analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky a
pedagožkou na Katedře mezinárodních vztahů Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Ivanou Karáskovou. Děkuju za
rozhovor, na slyšenou.

Ivana KARÁSKOVÁ, analytička Asociace pro mezinárodní otázky 
Děkuji, na slyšenou.

moderátor 
Posloucháte společný Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Připomínám, že nad ránem Rusko zahájilo útok na
Ukrajinu. My sledujeme dění prostřednictvím našich zpravodajů a spolupracovníků na místě, jsme v permanentním spojení i s
našimi zahraničními zpravodaji, teď zejména v Bruselu a také v Bratislavě na Slovensku, Slovensko, připomeňme, má
společnou hranici s Ukrajinou, a je tedy zemí, která bezprostředně sousedí s tou napadenou suverénní zemí. My bychom měli
za chvíli, začnou zprávy, slyšet v přímém přenosu i vyjádření šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, Radiožurnál a
Český rozhlas Plus přinesou toto vyjádření a toto prohlášení v přímém přenosu ve svém vysílání, zatím nemáme informace, že
by se k tomu bezprostředně schylovalo, takže začneme vysílat zprávy, a když bude potřeba...

Michael Romancov: Putin vnesl do Evropy velkou válku, kterou jsme naposledy zažili v roce 1939 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: frekvence1.cz , Autor: Barbora Turková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 14:40 , Celková
návštěvnost: 893 300 , RU / den: 19 660 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,22
Svět se 24. února neprobudil do hezký zpráv. Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Dal se útok očekávat a jak se situace bude vyvíjet
dál? Spousta otázek a jen málo odpovědí. Na ty se snaží odpovědět v Press klubu politicky geograf UK FSV  Praha  Michael
Romancov.

Ani sám Michael Romancov nečekal po celém vývoji událostí zprávy, které nás ve čtvrtek ráno probudili. “ Navzdory tomu, že
řada mých kolegů, kteří se zabývají vojenskou problematikou, tak z toho, jaké byly vzorce přesunů vojsk, jak dlouho tam byla a
co všechno bylo viděno ze satelitních snímků, tak říkali, že jim vojenská invaze přijde stále více pravděpodobná. Minulý týden
to odhadovali na 50%, začátkem tohoto týdne už na 70%. Bohužel se ukázalo, že měli pravdu,” říká Romancov, který souhlasí s
premiérem Petrem Fialou, že naše země není v tuto chvíli ohrožena. 
“ Na druhou stranu, všichni, kdo poslouchali v posledních dnech Putinovy válečné projevy, tak nemohli neslyšet, že Putin
explicitně říkal, že jeho problémem je Západ, naše hodnoty a že to byly země EU, které vyzbrojovaly, školily a financovaly proti
Rusku už v devadesátých letech. My údajně neseme zodpovědnost za to, že se na Ukrajině objevilo velké množství fašistů
nebo dokonce nacistů. ČR společně s USA je zařazena na zatím dvoučlenném seznamu nepřátel proti Ruské federaci. To
všechno jsou důvody k minimálně velké obezřetnosti,” upozorňuje Romancov. 
Agresi odsoudil i prezident Miloš Zeman, který ve svém projevu řekl, že se Rusko útokem dopustilo agrese a zločinu proti míru
a je třeba tvrdě zakročit a šílence izolovat. “ To, co Miloš Zeman řekl nám občanům, bylo tentokrát naprosto v pořádku.
Nicméně nemůžu nevzít v potaz, že Zeman je naším prezidentem poměrně dlouho a navzdory tomu, že je to člověk, který by měl
mít přístup k informacím od zpravodajských služeb, tak mi vadilo, že stejně jako Miloš Zeman promluvil dnes, nepromluvil už v
roce 2014. Navzdory tomu, jak dobře mi zněla jeho slova, nemůžu nevzít v potaz, že je vyslovila ústa, ze kterých dlouhá léta
něco takového neznělo a znít mělo,” podotýká politicky geograf. Není tomu ostatně tak dlouho, kdy prezident mluvil o blamáži
CIA a že k žádným útokům nedojde. 
Sám Romancov nedokáže odhadnout vývoj událostí. “ To, co Putin udělal teď, je naprosto iracionální z toho hlediska, že to
Rusku přinese větší škody, než užitek. Putin vnesl do Evropy velkou válku. Válku, kdy jeden stát otevřeně svou vojenskou mocí
překročí státní hranici a napadne jiný stát pod vymyšlenými záminkami. To je něco, co Evropa zažila naposledy v září 1939.
Doufám, že to, co Putin teď odstartoval nebude taková apokalypsa, jako byla 2. světová válka, ale nikdo neví, co nás teď
čeká.” 
Ve čtvrtek se na sociálních sítí strhla obrovská vlna podpory a lidé nemají problém poskytnout ubytování ukrajinským
uprchlíkům. “ Myslím si, že je to tím, že jsme si blízcí. Lidé vědí, že Ukrajina byla napadnuta a je to naprosto přirozené,” říká
Romancov, který si zároveň myslí, že česká vláda zatím nemá posílat vojáky na Ukrajinu. “ Pokud se situace bude zhoršovat,
tak si to umím představit jako důrazné, podstatné a statečné gesto. Kdyby ta situace nastala, pak to skutečně bude znamenat,
že se obrazně řečeno bude u Kyjeva bojovat i za Prahu 
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).
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mluvčí 1, 
Na některých místech v Česku se tvoří dlouhé fronty před pobočkami Sberbank kolem poledne nefungovalo ani internetové
bankovnictví. Proti největší ruské bance totiž míří sankce Spojených států a některé české firmy vyhlašují bojkot jejich služeb.
Před jednou z pražských poboček míříme živě za Kateřinou Trnkovou. Kateřino, kolik klientů by teď mohlo být v nejistotě
ohledně svých prostředků?

mluvčí 2, 
Pěkné odpoledne, mohlo by to být až 120 000 klientů. Zhruba takový počet těch Sberbank v České republice má. Jsou to
soukromé osoby také firmy společnosti neziskové organizace samozřejmě určitě ne každý klient se nějakým způsobem obáváte
vývoj toho vývoje té situace nebo s nimi třeba nesouhlasí. Každopádně námi oslovení klienti z té fronty tady u pobočky v centru
Prahy, tak na příkopě se shodovali v tom, že mají obavu, jak to bude s jejich penězi. Někteří se chtěli převézt tak i nebankovní
instituce byly ale řečeno, že to nejde, že si můžou pouze vybrat hotovost, ne, ale jenom obava o finanční prostředky to, co jsem
lidi přivádí 1 muž nám říkal, že jsou to spíš jakési morální pohnutky, asi se dá říct, že byste nemohl morálně ztotožnit s tím, že
by měl své peníze u bankovní instituce, která má ruské vlastnictví za situace, kdy právě Rusko okupuje nějakou jinou zemi. Ty
fronty, které jsou teď asi i na řadě dalších míst České republice před pobočkami Sberbank k vidění, také si připomínají to, co
jsme v posledních měsících mohli vidět před pobočkami různých poskytovatelů dodavatelů energií tak, jak byla, anebo ještě
stále pokračuje právě krize na trhu s energiemi to, co navíc se ještě přivádí lidi před pobočky Sberbank je to, že nefunguje, jak
jsme slyšeli její internetové bankovnictví, čili nějaké běžnější úkony, které by lidé jinde zvládli z domovů, tak musí řešit právě na
těch pobočkách, když jsme sem dorazili před zhruba hodinu a půl možná dvěma, tak v té frontě bylo tak typu se okolo 40 lidí v
tuhle chvíli moc je to možná už jednou tolik tehdy tady byla čekací doba, řekněme, jak lidé zmiňovali okolo dvou tří hodin, takže
adekvátně tomu se teď určitě prodloužila.

mluvčí 1, 
A přidáváme aktuální informace ukrajinská armáda sestřelila letadlo, které dopadlo do obydlené oblasti v Kyjevě. Krátce
předtím svědci zaznamenali sérii výbuchu. Ruští vojáci postupují ze severu do centra hlavního města metropole před tím čelila
sérii ostřelování několik raket zasáhlo obytné domy.

mluvčí 1, 
Senát vyzval k vyloučení Ruska Běloruska mezinárodních organizací. V případě Moskvy jde hlavně o radu Evropy. Výzva
součástí rezoluce, která odsuzuje ruskou invazi a zároveň označuje Ukrajinu za suverénní svobodnou demokratickou zemi o
jejich budoucnosti mají právo rozhodovat její občané. Senát zároveň doporučil, aby se konfliktem zabýval mezinárodní trestní
soud v Haagu.

mluvčí 1, 
České vojenské pohotovostní pluky zřejmě bude možné vyslat kamkoliv na území Severoatlantické aliance. Příslušný návrh
vládě předloží ministryně obrany Jana Černochová. Šéfka rezortu zároveň zopakovala, že Česko je připraveno vyslat celkem
580 vojáků, aby posílili východní křídlo NATO. Šlo by v 80 chemiků 400 příslušníků mechanizované průzkumné roty.

mluvčí 1, 
Z bezpečnostních důvodů je nově uzavřený generální konzulát v ukrajinském Lvově. Pojednání krizového štábu ministerstva
zahraničí oznámil šéf diplomacie Jan Lipavský. Už dřív byl přerušen provoz českého velvyslanectví v Kyjevě. Situaci Čechů na
Ukrajině po uzavření zastupitelských úřadů řeší česká strana z okolních zemí, a to hlavně Polska. Ministerstvo také připravilo
telefonní linky, na které se můžou občané obrátit.

mluvčí 1, 
Ministerstvo školství připravilo pro učitele návod, jak by měly žáky probrat válku na Ukrajině, oznámil to ministr školství Petr
Gazdík. Cílem je podle něj to, aby děti neviděly útoku své spolužáky, ruské nebo ukrajinské národnosti. Učitelé by měli třídám
vysvětlit souvislosti mezinárodního konfliktu. Školy by měly metodiku dostat během dneška.

mluvčí 1, 
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov uvedl, že Moskva bude vyjednávat s Kyjevem až poté, co Ukrajina složí zbraně. Dodal, že
ukrajinský prezident Zelenský promarnil své dřívější příležitosti jednat.

mluvčí 3, 
Protože izraelský penalty úvod zlínským plynovodů o jednáních změny jejich snaha.

mluvčí 4, 
Dvou směrech nejprve kritika, když vznikl kategorický Gazu.

mluvčí 3, 
Osoba odmítne.

mluvčí 4, 
Plnění minských dohod jiné a neustanou.

mluvčí 3, 
Svojím západním okraji cílem.

mluvčí 4, 
Se obracel na své.

mluvčí 3, 
Románský formu.

mluvčí 4, 
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Západní ochránce, aby si dávali dohromady normandský formát, ať už byl důvod nebo ne, aniž byla nějaká záruka, že budou z
toho výsledky.

mluvčí 3, 
Zval lidovou.

mluvčí 4, 
A v takové chvíli volal po jednání tlačí a tyto výzvy byly robotu zaměřený na to, aby nahradili konkrétní práci.

mluvčí 3, 
Izolaci Vyvadil, množství vesty, představený duše hra August.

mluvčí 4, 
Prezidenta Zelenského o plnění.

mluvčí 3, 
Za první.

mluvčí 4, 
Toho, co bylo dosaženo své předchozích kolech a druhý případ, kdy volal jediný on vedl jednání a plnění minských dohod.

mluvčí 3, 
Provedli tedy Gavor stupně.

mluvčí 4, 
Když žádal, aby se s ním vyjednávalo o budoucím členství v NATO, aby mu byly poskytnuty záruky bezpečnosti. To všechno
bylo zjištěno a též řadě zaznívaly také hrozby.

mluvčí 3, 
Že dílo Ukrajina určitě, ať se, jestli sdílí memorandum.

mluvčí 4, 
Nebudou hájit v sobotu vás v souvislosti s budapešťským a memorandum bude mít právo měnit i nukleární zbraně a snad si to
všichni přečetli, že tam nebyla.

mluvčí 3, 
Pivovarů, ty mě nikdy.

mluvčí 4, 
Žádná víc těch zmínka dohoda nebyla žádná povinnost uznávat proti státní převraty nebo přispívání režimu, který část
vlastního Lídu ústní prohlásil za odsouzené za stavěl se proti užívání ruštiny. Stavěl se proti ruské kultuře, která je, že.

mluvčí 3, 
V podstatě možným katu.

mluvčí 4, 
Nedělá nedílnou součástí kultury Ukrajiny, včetně například také pravoslavné církve, kterou také se snaží v administrativa
prezidenta Zelenského zničit.

mluvčí 3, 
Bez možnosti katedry budou už prý.

mluvčí 4, 
Jsou to tedy možnosti, které promarnil prezident prezidente, Zelenskyj, pokud jde o záruky bezpečnosti, my jsme navrhli jejich
projednání. Vloni v prosinci to všichni vědí, měla tam jenom jediná podmínka splnit ty požadavky dohod, které byly od dohody
psány v rámci OBSE na nejvyšší úrovni, abyste se nikdo nesnažil zvyšovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti jiných.

mluvčí 3, 
Od základny. Pokud.

mluvčí 4, 
Tento závazek plnit nechtěl a stejně tak jeho západní ochránci nechtěli plnit závazky obsažené v těchto smluv slova výbor a
mluvili jenom o tom, že posvátná je možnost volit cíl své spojence a prostředky, takže prezident nemluví pravdu, anebo prostě
řečeno, lže, když říká, že jsme nechtěli projednávat možnost neutrální status. My jsme o tom mluvili, mluvil o tom prezident Putin
na tiskovce po návštěvě prezidenta Macrona přímo řekl rozšíření NATO je nepřijatelné, ale chceme hledat ve společných
jednáních a úsilí.

mluvčí 3, 
Garancí borovic.

mluvčí 4, 
Takové možnosti, které zaručí.

mluvčí 3, 
Úsloví snad je zdejší podmínky. Možnost.
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mluvčí 4, 
Odpovídají zcela jiné možnosti.

mluvčí 3, 
Protějšky stromek něco na.

mluvčí 4, 
Ukrajinu a pro další evropské země a samozřejmě pro ruskou federací naše iniciativy prošlo zabezpečení zajištění bezpečnosti,
byly z rampy zaměřeny právě na vyhledávání záruk my mimo vojensko politické bloky.

mluvčí 1, 
Pojďme teď aktuální informaci podle jejich Independent ruské ostřelování zasáhlo kryt u školky v obci o cirka v úzké oblasti. Na
místě jsou mrtví vážně zranění. Mají mezi nimi být i děti. Zpátky do Česka autobusy mezi Ukrajinou a Českem jsou plné některé
zrušené spoje proto zítra obnoví svůj provoz. Další dopravci už linky posílily na autobusovém nádraží na pražské Florenci
Zuzana Smiešková. Zuzano, je zájem i o cesty na Ukrajinu.

mluvčí 5, 
Dobré odpoledne. Ano je a byl stále je v průběhu toho dnešního dne odsud z Florence odjeli přímým autobusem na Ukrajinu
celkem 2 linky jenom připomenu, že ty ranní v 8 39 byly zrušené, odjeli tedy autobusy ve 12 ve 12 30 v poledne to byl autobus
do té Zakarpatské oblasti. Musím říct, že ten byl tedy úplně plný i ten pozdější spoj, tolik polí tedy nebyla. Každopádně jsem
hovořila se zástupcem dopravce, tak by bylo řečeno, jsou prodány všechny jízdenky, to ovšem získat to místo třeba na tuto
linku nebo ten největší problémy, a když jsem se ráno dostávala na přepážkách, zdali je možné cestovat ještě na Ukrajinu, zda
je tam volné místo, tam bylo řečeno, že ano, že může bez problémů by jízdenku prodali ten větší problém je ten, že tito
autobusy, které mají ambici jet třeba až do Lvova, ne nebo dál podle jízdního řádu třeba je tam napsáno i město, že to určitě
jev, tak ta praxe taková, že většinou končí na těch hranicích nebo se dostane několik kilometrů za hranici, tedy Evropská unie
Ukrajina, tedy na hranicích s Polskem. My jsme tady slyšeli spoustu příběhu byly velmi často dojemné, jak tedy těch lidí, kteří
odjíždějí na Ukrajinu, tak sem zhruba v průběhu celého dnešního dne přijeli 2 autobusy z Ukrajiny do Prahy. Tam tyto linky je
tedy mnohem větší zájem. Tyto příběhy mají společnou tu hlavní jedinou věc, a to je, že se snaží Ukrajinci dostat své rodiny,
které zůstaly třeba na Ukrajině do bezpečí jsem do České republiky, jde tedy převážně ženy, děti tito muži opakují, opakuje se
to z 90 % se chtějí vrátit na Ukrajinu zpátky tak, aby mohli bránit svoji napadenou zem.

mluvčí 1, 
My teď situaci rozebereme s Jaroslavem hrochem s místopředsedou výboru pro evropské záležitosti a také místopředsedou
zahraničního výboru, kterého zdravím po telefonu, hezký den.

mluvčí 6, 
Dobrý.

mluvčí 1, 
Den. Tak ukrajinský prezident Zelenskyj dnes před chvílí vyzval obyvatele evropských zemí s bojovými zkušenostmi, aby se
aktivně zapojili na obranu Ukrajiny a zpravodajské americké služby se podle CNN obávají, že Kyjev padne do jednoho čtyř až
čtyř dnů. Co to vypovídá o složitosti situace, ve které se nachází. Ukrajinský prezident a jaká by měla být reakce také česká
české vlády.

mluvčí 7, 
Tu situaci všichni asi vnímáme peněz do 20 a Ukrajina především těm je okupována ruskými ruskými vojáky je samozřejmě
složitá a já se přikláním k tomu, co říkají americké tajné služby, že Kyjev se sám samozřejmě bránit to dlouho nevydrží. Ta
výzva výzva pana prezidenta z horského. Již v tuto chvíli asi jediné, co on ještě může navíc udělat. A já těžko budu hodnotit ta
půda, že ten celkový postoj nebo to, co my jako Česká republika ještě můžeme navíc udělat. Samozřejmě nemůžeme vstoupit
vstoupit válečně to efektů a jako člen NATO nedokáže nikdo představit, co by to mohlo spustit ruské strany, protože vidíme, že
prezidenta Putina z té nezastaví a téměř ničím, ale co můžeme jistě dělat a pokračovat dále apelovat na všechny členské státy
Evropské unie na to, abychom tu pozici opravdu měl špatnou neotáleli nečekali a nepřipravili nějaký další sankční balíček ve
chvíli, kdy už jsme měli mít dávno patří.

mluvčí 1, 
Vy jste psal na Twitteru, že odpojení od bankovního systému Swift jednou z nejtvrdších sankcí, Evropa není jednotná, protože
by tento krok bolel i nás a psal jste, že premiéra Fialu čeká nejtěžší bitva jeho politické kariéry, jak silný bude mít pozici při tom
vyjednávání, jak to bude mít těžké?

mluvčí 7, 
Těžké to mít určitě bude, protože víme, které země proti tomu staví, staví se proti tomu někdo samozřejmě jednou, který je
jedním z lídrů Evropské unie, takže jednání samozřejmě složitá budou a přesvědčit přesvědčit kolegy a Německa, Itálie nebo
Maďarska Kypru bude samozřejmě složité, ale já pevně doufám, že i ta jednota, kterou jsme nalezli na půdě na půdě
parlamentu, tak mu dá, tak vybaví tím mandátem pro to, aby, aby ty kolegy přesvědčil, protože to, co dnes vidíme na záběrech
ty zprávy, které k nám z Ukrajiny přichází, tak já si myslím, že všichni státníci si musí uvědomit, že prostě zde i když ten svit
ohrozí byznysy a celé Evropské unii, takže prostě ty životy tisíce životů, které můžou být zmařeny, nemají žádnou cenovku a
měli bychom opravdu přistoupit k tomu, že ty sankce budou nefrčí to, co nám vůbec může nějaká teď momentálně můžeme mít
v rukou, takže já doufám, že premiér šel bys to podaří, ale ta by samozřejmě bude Češka.

mluvčí 1, 
Ukrajinský velvyslanec opakovaně vyzývala Česko k tomu, že Ukrajina teď nyní potřebuje zbraně potřebuje munici. Potřebuje
pomoc v tomto smyslu, ovšem taky víme, že ani ty zbraně a ta munice, které byly přislíbeny Ukrajině už na konci ledna, že zatím
stále Ukrajina nemá pro aktivita Česka nějaká nějaké větší zapojení nějaké rychlejší jednání nemělo mít být na místě v tuto
chvíli?
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mluvčí 7, 
Na to samozřejmě složitá situace i ta ta jednání víme, jak se na to jednání napříč napříč Evropskou unii a je trošku je škoda, že
se nepodařilo munice, je to on chce připravit, když už se vláda odhodlala na konci ledna a je to takové. Já bych to je logistický
a ruští rodiče dopravit tam několik tun munice, ale slyšel to vláda jednou slíbila, tak měla udělat všechno pro to, aby tam ta
ulice došla, aby to nebylo pouhé gesto. A vy samozřejmě Ukrajinou a můžeme podpořit několika způsoby. Víme, že dnes
ministra Praha ministr zahraničí věcí oznámil ten tu humanitární pomoc v hodnotě 300 Milan mužem má materiálně můžeme
pomáhat samozřejmě i zdravotníky. Víme, že naše programy například Medevac fungují v zahraničí velmi dobře, to jsou
všechno věci, které můžeme nyní určitě udělat a jak Ukrajinu můžeme podpořit.

mluvčí 1, 
Taky víme, že v první vlně očekává Česko asi 5000 uprchlíků z Ukrajiny jsme připraveni na to jim pomoci dostatečně.

mluvčí 7, 
A já jsem přesvědčen, že ano, a máme nějaká svá zařízení, kde můj první ubytovat a já jsem měl možnost hovořit s několika
hejtmany a i ti a už proaktivně dopředu jistá zjišťovali, jaké volné kapacity mohou ve svých krajích nabídnout a já jsem
přesvědčena, pokud by se vyplnilo to, co říká ministr Rakušan, že to bude v řádech tisíců, tak si myslím, že Česká republika je
a jak jejich možnostech Ukrajincům určitě pomoci.

mluvčí 1, 
Dnes ráno vyšla také zpráva, že Rusko připravil soubor odvetných akcí, což řekla podle agentury. TASS šéfka horní komory
ruského parlamentu s tím, že taky řekla, že Rusko zná slabiny západních zemí, co by tato zpráva mohla znamenat?

mluvčí 7, 
Já si myslím, že by měla hlavně znamenat to, že jsi v Evropské unii přestat hrát, protože ještě možné nějakým způsobem
vyjednávat a v tom Putinem nějaký mír v tuto chvíli bychom právě z toho důvodu, že nám ještě Rusko otevřeně vyhrožuje dobu,
kdy a válčí na Ukrajině a bere tam svůj krvavou válku především Putin, takže v tuto chvíli opravdu nemáme jiné cesty než
přijmout všechny možné sankce k tomu, abychom Rusko izolovaly. Musíme být samozřejmě opatrní, a protože se to dotkne
samozřejmě i všechny jsou, kteří tam žijí a já jsem přesvědčen o tom, že se záběry, které vidí samozřejmě pro svůj, když tam
omezené míře, takže i obyčejní Rusové, kteří například počtu demonstrovat válce pak nechtějí bližší země válčila, aby vraždila
a jsme slyšeli tu zprávu a města Prahy. A jsem přesvědčen, že chtějí tam posílat vlastní děti do nějaké války, kterou si
vymyslela jejich prezident, a ale říkám, ta byla.

mluvčí 1, 
Říká Jaroslav Bžoch, místopředseda výboru pro evropské záležitosti a také zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Díky
hezký den.

mluvčí 7, 
Děkuju a jestliže.

mluvčí 1, 
A já už zdravím taky Pavla Fischera, předsedu výboru pro zahraniční věci obranu a bezpečnost Senátu České republiky. Hezký
den vám.

mluvčí 7, 
Dobrý den.

mluvčí 1, 
Jaká atmosféra dnes byla v senátu, my jsme slyšeli ty emotivní projevy Miloše vystrčila, také jsme viděli, že tam byl přítomen
opět tedy ukrajinský velvyslanec, jaká atmosféra tam byla.

mluvčí 8, 
V senátu.

mluvčí 7, 
Ukrajinou zabýváme pravidelně tzn. je to téma, které máme odpracováno, ale dnes tam bylo navíc pro mimořádné pohnutí.
Senátoři Ukrajině od celý týden jednali telefonicky, přemýšleli jsme, jak se k tomu postavit a jak rychle a jsem rád, že to senát
zvládl takhle krátkém čase.

mluvčí 1, 
Na irozhlasu dnes vyšel rozhovor s Pavlem Rychetským, který řekl, že Putin Putinovi jsou vlastně zatím sankce k smíchu, že se
jim směje, vidíte to podobně. Měla by být Evropská unie NATO USA. Měly by být tvrdší?

mluvčí 7, 
Já jsem toho názoru, že sankce se měly spustit okamžitě ve chvíli, kdy došlo k okupaci a které došlo už před několika dny.
Evropská unie byla připravena na ty sankce, měla je plný šuplík a tam stačilo opravdu rád na stůl a okamžitě spustí. Vím, že to
není jednoduché, že tady je celá řada názorů, že bychom měli postupovat pokrok, ale měli bychom si uvědomit, že máme před
sebou ozbrojeného.

mluvčí 7, 
Aktéra, který se rozhodl rozbořit všechno o Rusko pomáhalo stavět. V podstatě zradil Rusko ruské závazky do zahraničí nebo
mezinárodním měřítku tohohle pohledu jsme měli dát možná na stůl okamžitě mnohem tvrdší. Souhlasím s tím, že postupujeme
opatrně zbytečně, abychom potom se jednou nestačili divit, že vlastně už některé věci bude pozdě.

mluvčí 1, 
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Jak si vysvětlit to otálení některých zemí, kupříkladu německá, ale i dalších.

mluvčí 7, 
Postoj Německa je opravdu neuvěřitelně slabý Německo je aktér, který vždycky zkoušel ze všeho, víte čas byznys, ale jak
vidíme, tak ani v případě Číny dnes v případě Ruska to prostě nepůjde. Jedná se o bezpečnost bezpečnost se někdy musí holt
také stavět na tom, že neobchoduje s těmi, kdo nás ohrožují gangsterem se prostě neuzavírá bychom, a to je potřeba si dát
znovu před oči, ne stupeň závislosti Evropy na Rusku nebo na Číně je takový, že bychom měli veřejnosti začít vysvětlovat, že to
ohrožuje naše základní svobody, takže základní fundamenty naší demokracie o to se dneska hraje. V Německu už tenhle
začíná být slyšet, protože nejde jenom o plyn. Lidé také o to, že Německo zablokovalo některé sankční kroky a je potřeba,
abychom těm trpělivě vyjednávali, aby vysvětlili, že se jedná o jejich svobodu jejich prosperitu a jejich bezpečnost, že nejde
jenom o peníze.

mluvčí 1, 
Míní senátor Pavel Fischer, kterého zdravím. Děkuji za komentář. Hezký den.

mluvčí 8, 
Děkuji vám.

mluvčí 1, 
Jak je, jak je postoje Spojených států k Rusku, jak situaci na Ukrajině, to teď proberu s Jiřím Pondělíčkem amerikanistou z
katedry severoamerických studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  přeji hezký den.

mluvčí 3, 
Dobrý den.

mluvčí 1, 
Jak odvážná je zatím iniciativa Bidenovi administrativy, co se týká postoje Spojených států k situaci na Ukrajině?

mluvčí 9, 
Já se domnívám, že ty sankce by mohly být tvrdší koneckonců Joe Biden se stal předmětem kritiky vlastně kterých opozičních
zastupitelů republikánů, kteří sedí v kongresu, kteří vyzývali k tomu, aby ty sankce byly tvrdší z těch jeho prohlášení, ale
vyplývá, že tah hlavní snaha je koordinovat ten postup vlastně se všemi spojenci tak, aby vlastně všichni spojenci byli, tak
říkajíc zajedno, abych vlastně s tím, co se bude schvalovat všichni souhlasili, takže z toho prohlášení Joe Bidena třeba podle
mě bylo zřejmé, že on by on by třeba nebránil tomu, abych Bělorusko vyřazeno z toho systému, co je ale prohlásil, že prostě
evropští spojenci v tuto chvíli nejsou připraveni tento krok učinit.

mluvčí 1, 
Jaký postoj mají, dejme tomu, když to tak řeknu, běžní Američané jako ke krokům právě Joe Bidena?

mluvčí 9, 
Jim ta zahraniční politika v Americe obecně zas tolik nerezonuje. Koneckonců vlastně při většině voleb nebo těch okamžiků, kdy
se rozhoduje, tak bych řekl, že většina Američanů se rozhodne spíš podle toho, co, co se děje doma, takže myslím, že to je
téma, které by Amerikou a nějakým způsobem až až tak hýbalo, ale samozřejmě vzhledem k tomu, jak ten krok bezprecedentní,
tak to vzbudilo vzbudilo ohlas, vzbudilo to odpor zajímavá v tomto ohledu je reakce Donalda Trumpa, který který reagoval
vlastně ještě předtím zahájením toho úplně jaksi DP kompletní invaze jenom tedy při vyslání vojsk do těch územích
kontrolovaných ozbrojenci, zda ten ráz Lener, který vlastně Putina chválil, což bych řekl, že bylo pro amerického prezent nebo
bývalého amerického prezidenta něco něco neslýchaného. Uvidíme, jaký to třeba bude mít vliv na ty jeho voliče, jak potom oni
si to budou vykládat, ale zatím zatím, pokud nějaké reakce jsou, tak bych řekl, že spíš rozhořčené.

mluvčí 1, 
Různých amerických médií patrné, že Joe Biden v tuto chvíli chce zaměřit na boj, řekněme, na kybernetickém poli, jak by to
mohlo vypadat a očekávalo se, že právě to bude jakýmsi způsobem deviza Spojených států v rámci této situace.

mluvčí 9, 
Se očekávalo to já si úplně říct, nedokážu. Já nejsem odborníkem na kybernetickou bezpečnost, ale je pravda, že v poslední
době vlastně ten ten trend, kdy vlastně ta hlavní aktivitách nějakých tady těch konfliktech přesouvá vlastně do toho
kybernetického prostoru ach dochází k různým útokům na nějaké nějaké nějakou kritickou infrastrukturu, tak ten trend je
zřejmý, že to prostě využívají všechny země čím dál tím víc, protože to vlastně je pořád vnímáno jako něco, co je vlastně ještě
pod hranicí té skutečné války, takže to často nevyprovokuje nějakou silnou nebo nedej bože ozbrojenou reakci.

mluvčí 1, 
Celá ta situace vyvolala, zdá se rozkol mezi republikány a konkrétně bývalá hlava Spojených států bývalý americký prezident
Donald Trump. Ten označil počínání Vladimíra Putina dokonce za chytré geniální před několika dny, tedy nutno říct, jak silný
postoj republikánů zaujímá Donald Trump, respektive, jakým způsobem se rozdělují postoje právě k Rusku a počínání Joea
Bidena.

mluvčí 9, 
Já už jsem to zmiňoval, že vlastně to jeho prohlášení bylo v reakci na vyslání ruských vojsk na území okupovaná těmi
ozbrojenými skupinami, které jsou jaksi ovládané Ruskem, takže je otázka, jestli ten svůj názor třeba nezmění teďka Pompo,
poté, kdy vlastně Rusko spustilo invazi jich, nicméně, bohužel dlouhodobě to bylo patrné, že vlastně Donald Trump, když třeba
jeho administrativa byla vůči Rusku velice důsledná mnoha věcech zavádění sankcí za, tak už to vměšování do voleb nebo
pokus o otravu Sergeje Skripala, tak ta republikánská administrativa byla velice, bych řekl důrazná vůči Rusku, tak on to často
verbálně vlastně nějakým způsobem torpédoval, když Putin schválil nebo sestaveného stranu a říkal, že věří jemu například, že
se do amerických voleb nesnažil nějak vměšovat, což bylo v rozporu s tím, co mu tvrdili vlastní tajné služby v republikánské
straně, bohužel bych řekl, že ten element, kdy Rusko je nazíráno nějak pozitivněji, prostě je, koneckonců bylo to vidět třeba ve
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vysílání Fox News, kde jedna z těch slavných person Tucker Carlson, tak ne, že by Putin přímo chválil, ale mluvilo o tom, že
Putin není tím, kdo ohrožuje svobodu ve Spojených státech, že ty hrozby jsou jinde, takže myslím si, že ti, kteří jsou oddaní
dodání bývalému panu prezidentovi Trumpovi, tak budou pravděpodobně nakloněni vnímat ty ruské kroky pozitivněji nebo
alespoň ne v takovém kmotrem.

mluvčí 1, 
A jaký vliv tenhle, řekněme, rozkol, jestli to tak můžu nazvat mezi republikány, bude mít na tu stranu do budoucna?

mluvčí 9, 
Je velká otázka, jak dopadnou ty tzv. termity volby v poločase prezidentského mandátu prvního plzeňského mandátu Joe
Bidena. Já bych řekl, že budou mít větší vliv, jak jsem říkal, ty zahraničněpolitické otázky často nejsou úplně tím hlavním
tématem ve volbách, ale bude určitě zajímavé sledovat, bude zajímavé chvíle, jestli, jestli vlastně takový klasický klasičtí voliči
republikánů, kteří vlastně prosazují tvrdou plenu zahraniční politice, ne, jestli se od něj po tady těch prohlášení, která opravdu,
jak jsem říkal, jsou bezprecedentní bývalého prezidenta Spojených států také, jestli se jestli se od něj odvrátí, ale on bude tak
jako tak bude čelit pravděpodobně poměrně silným vyzyvatelem, pokud se pokusí o tu nominaci v roce 2024 ucha ucházet.
Vypadá to, že, aby proti němu bude stát třeba Ronda Santy jsou, o kterém se mluví jako těžké váze, takže já myslím, že i bez
tady toho by republikánskou stranu čekala pravděpodobně po mně poměrně vyhrocená primář ová kampaň.

mluvčí 1, 
Soudí amerikanista Jiří Pondělíček. Díky hezký den.

mluvčí 9, 
Děkuju za pozvání na shledanou.
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Až opadne první šok. Státy EU se rychle shodly na tvrdých sankcích proti Rusku, jednota ale nemusí vydržet URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Houska , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.02.2022 15:26 , Celková
návštěvnost: 4 520 000 , RU / měsíc: 972 852 , RU / den: 101 779 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,13 , Návštěvy za měsíc: 3 900 000
Co dřív trvalo několik týdnů, teď státy Evropské unie zvládly během několika hodin. Po ruské okupaci Krymu a ruské podpoře
rebelů na východě Ukrajiny se v roce 2014 na zavedení sankcí proti Moskvě složitě domlouvaly. Po nynějším ruském útoku
proti celé Ukrajině uvalily sankce takřka okamžitě. A jde přitom o výrazně tvrdší sankce než dřív. Rozhodnutí přijaly
jednomyslně – podle pravidel by přitom stačil nesouhlas jediného člena EU a Rusko by se trestu úplně vyhnulo. Ale neohradil
se nikdo – sankce okamžitě podpořili i Maďaři, Italové či Kypřané, kteří jinak měli k předchozím sankčním opatřením proti Rusku
tradičně značné výhrady.

Jakýmsi symbolem proměněné nálady v zemích EU se stal český prezident Miloš Zeman – a to natolik, že si toho povšiml i
globální deník Financial Times. „Je na čase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány,“ prohlásil Zeman.
Maďarský premiér Viktor Orbán, který až dosud podobně jako Zeman hájil Kreml, ruský útok sice odsoudil, ale zdůraznil, že
Ukrajina nemůže počítat s žádnou maďarskou pomocí s výjimkou té humanitární. A že Budapešť neudělá nic, čím by ohrozila
levné dodávky ruského zemního plynu. I Orbán ale na summitu lídrů členských zemí unie uvalení nových sankcí na Rusko
schválil.

„Část států EU je upřímně šokovaná tím, co se děje, protože tomu nevěřily. Orbán je, myslím, v těžké pozici. Jedna věc je
maďarský byznys s Ruskem a jiná věc je, aby případně podpořil ruský akt, který ošklivě vypadá jako rok 1956 v Maďarsku,“
řekl HN s narážkou na sovětskou invazi do Maďarska v roce 1956 Tomáš Weiss z katedry evropských studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ).

Podobně jako Orbán také dřívější italské vlády ve vztahu k Rusku zdůrazňovaly hlavně to, že dosavadní evropské sankce
působí škody evropskému byznysu. Nynější premiér Mario Draghi ale ruskou agresi tvrdě odsoudil a podpořil uvalení sankcí.
„Současná italská vláda není proruská, naopak je velmi proevropská,“ řekl HN Martin Mejstřík, který působí na stejné katedře
jako Weiss.

Oba specialisté na fungování EU se ale shodují v tom, že současná jednota členských států unie nemusí vydržet. „Až opadne
první šok, začnou všichni počítat, jaký budou mít sankce dopad na jejich firmy. A tam se může konsenzus zhroutit. Nebylo by to
poprvé. Myslím, že aktuální debata o systému SWIFT je toho začátkem,“ uvedl Weiss. Například Polsko a pobaltské státy
požadovaly, aby Rusko bylo ze systému pro mezibankovní platby SWIFT vyloučeno. Zásadně by to podle nich ochromilo ruský
finanční sektor. Němci, Italové a některé další země ale byli proti.

Ruský prezident Vladimir Putin už před invazí na Ukrajinu pohrozil, že pokud by evropské sankce zahrnovaly i SWIFT, Moskva
zastaví dodávky zemního plynu a ropy do Evropy. Řada zemí unie je na nich do značné míry závislá.

To, že různé státy včetně Česka lobbují za to, aby předmětem sankcí nebyly některé konkrétní oblasti, které by zasáhly právě
je, je běžné. Vyjmutí systému SWIFT ze sankcí je ale podle kritiků špatným signálem – Západ tím dává najevo, že není tváří v
tvář ruské agresi ochoten sáhnout až k takovým opatřením, jejichž dopad by významně pocítil i on sám. „Ta symbolika je
naprosto katastrofální,“ tvrdí Mejstřík.

Představitelé EU namítají, že i bez SWIFT jsou přijaté sankce velmi tvrdé a na Rusko budou mít zásadní dopad. Zahrnují
například asi 70 procent ruského bankovního trhu, dotýkají se tedy stejné oblasti jako SWIFT. „Jde o masivní, přesně cílené
sankce, které Rusko tvrdě pocítí,“ prohlásila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Český premiér Petr Fiala (ODS) by odstřižení Ruska od SWIFT sice považoval za „dobrý krok“, s dohodou států EU ale byl
spokojen. „Sankce jsou bezprecedentní a Rusko těžce zasáhnou,“ uvedl.

Země unie potvrdily, že jsou připraveny kroky vůči Rusku ještě posílit. V tom případě by nejspíš šlo právě o vyloučení Ruska ze
systému SWIFT. „Tyto sankce jsou první krok. Další budou následovat,“ prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron,
jehož země teď předsedá EU.

Otázkou ale je, jestli by se na něčem takovém našla v rámci zemí unie potřebná jednomyslnost. Ze způsobu, jakým maďarský
premiér Orbán mluví o dodávkách surovin pro svou zemi, se momentálně nezdá, že by byl ochoten riskovat jejich ohrožení.
Podobně se vyjadřovali i Němci či Italové. Mimořádně vysoké ceny plynu nebo elektřiny navíc trápí už teď prakticky všechny
země EU včetně Česka.
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Válka na Ukrajině
TV , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 14 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.02.2022 00:38 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 669 240,00 Kč , Země: Česko , GRP: 5,92

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 
A já už teď ve vysílání vítám Jana Kofroně, politického geografa z Katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer, pane doktore, jak hodnotíte výkon ruské armády? Splnila očekávání, které
do ní Vladimir Putin vkládá? A jak dlouho je podle vás ukrajinská armáda schopná se ještě bránit?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Tak my úplně nevíme, co přesně Vladimir Putin očekával, určitě ten ruský postup zejména na jihu je velmi rychlý nebo byl velmi
rychlý, jak jsme slyšeli, podařilo se obsadit například město Cherson, byť se tam stále ještě bojuje, stejně tak fakt, že po dvou
dnech jsou Rusové poblíž Kyjeva, určitě je to rychlý postup. Na druhou stranu ukrajinská armáda se rozhodně nesložila,
pokračuje v odporu, velkou otázkou samozřejmě je, jestli bude schopná ty pozice obranné udržet, jestli bude schopná
přesunout zálohy a pokračovat v odporu, pokud tomu tak nebude, tak samozřejmě ten odpor může být relativně krátký a může
trvat 2 nebo jenom 3 týdny a v okamžiku, kdy se Ukrajině podaří stabilizovat frontu a přesunout zálohy, tak byť za cenu velkých
ztrát jsou schopni tu válku posunout na 6, 8, možná i více týdnů a při troše štěstí mít potom lepší podmínky při kapitulaci.

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 
Pane doktore, děkuji za vaše slova pro Hlavní zprávy. Přeji klidný večer.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Díky.

Ekonomické dopady války
RÁDIO , Datum: 25.02.2022 , Zdroj: ČRo Dvojka , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.02.2022 02:14 , Poslechovost pořadu:
151 305 , Pořad: 08:30 Jak to vidí , AVE: 1 153 614,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,68

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Dobrý den, přeji začíná mimořádné vydání pořadu k ruské invazi na Ukrajinu. V následující hodině se budeme věnovat
ekonomickým dopadům války. Debatovat budou Antonie Doležalová, hospodářská historička, pedagožka na Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a v Cambridge. Dobrý den, paní docentko.

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
Dobré ráno přeju.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
A ve studiu jsou se mnou ekonom a statistik Richard Hindls, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické, pane profesore, vítejte.

Richard HINDLS, ekonom; emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze; člen Národní rozpočtové rady 
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
A jsem ráda, že pozvání přijal také Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Dobrý den i vám.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Zaměříme se na efekt i dopady sankcí a zhoršení obchodu mezi Evropskou unií a Ruskem. Nakolik by ho zabolelo odříznutí od
mezibankovního systému SWIFT. Pomohou Rusku čínské banky? Poradíme si bez dodávek ruských surovin? Měly by sankce
vůči Rusku mířit i na energetiku? Podcenil západ geopolitická rizika? Celá řada otázek. Pokusíme se hledat odpovědi. Zita
Senková přeje nerušený poslech.

mluvčí 
Jak to vidí speciál, konflikt na Ukrajině.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Evropská unie uvalila další sankce na Rusko. Zasaženo má být 70 % bank i přátele Vladimira Putina. Klíčový SWIFT ovšem
sankce neobsahuje. Je to dobrý krok, logický krok, proč s tím západ otálí? Není to promarněná šance. Pane Kovando?

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Tak ono je to složitější, protože odstřižení od SWIFTu znamená, když to zjednoduším, že bychom jako Evropa, když to řeknu
takto, neměli vlastně jak Rusku platit za jeho suroviny, zejména za zemní plyn. Doslova jak říká nyní, jak říkají experti, my
bychom museli prostě vozit kufr, kufry s hotovostí do Ruska a tam takto platit za ten plyn, což samozřejmě je prakticky velice
nesnadné, ne-li nemožné. Takže ten SWIFT opravdu usnadňuje to doplacení těchto dodávek. Odstřižením od SWIFTu se
připravuje Evropa o svůj zemní plyn, který má převážně z Ruska nebo převážně, zhruba 40, 35-40 %. A to znamená
samozřejmě veškeré neblahé důsledky pro evropské ekonomiky. To znamená prudké zdražení cen plynu, elektřiny
domácnostem ještě nad rámec toho, co jsme vlastně registrovali v těch uplynulých měsících. Také nutnost nějakým způsobem
zajistit záložní zdroje energie. Nahodit zřejmě zpět uhelné jaderné elektrárny. Zajistit více dovozu zkapalněného plynu ze
Spojených států a z Kataru. Není to vůbec jednoduché.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
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Evidentně ten nový sankční seznam ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nepotěšil. On řekl, vlastně cituji, když
jsem se zeptal lídrů Evropské unie, kdo bude bojovat s námi, nepřihlásil se nikdo. Když jsem se zeptal, kdo bude garantovat
ukrajinský vstup do Severoatlantické aliance, nepřihlásil se nikdo. Všichni se bojí. To napsal Volodymyr Zelenskyj z kyjevského
bunkru na Twitter. Pane Hindlsi, zasáhlo by Rusko citelně podle vás odpojení teda od zmíněné sítě SWIFT, společnost pro
celosvětovou bankovní, finanční telekomunikaci. Slouží k odesílání a přijímání plateb v cizí měně po celém světě?

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Rusko nepochybně na tuhle situaci by velmi dobře připraveno. Vlastně se na ni připravovalo 7 let. Myslím, že naopak Evropská
unie nebo řekněme, velcí hráči zbytku světa. Teď hasí vlastně na poslední chvíli to, co se mělo možná řešit už v roce 2014
nebo postupně si tu věc připravovat. Já si dokonce myslím, a to je taková samozřejmě úvaha, že si Rusko i naplánovalo tu,
načasovalo tu dobu, kdy spustilo vlastně tuhle tu šílenou věc. Protože se Evropa ponořila do energetické krize samo o sobě. A
Rusko moc dobře ví, že jakýkoliv krok, který to tu situaci ještě zhorší. Vlastně jsou kladné body pro ně. Nemyslím si, vy jste na
začátku říkala, jestli ta opatření jsou dobrá. Tak nepochybně dobrá jsou, ale jestli jsou dostatečná, je otázka, protože Rusko
určitě má záložní plán. To co říkal Lukáš, že odtržení od SWIFTu by vlastně zkomplikoval život úplně všem. Protože energie,
která je ze 40 % plynu závislá na Rusku, je těžko nahraditelná. Evropa teď hovoří o tom, že si měla vytvořit, ale ona si ho měla
už vytvořit nějaký záložní plán na to, jak s energetickou chudobou bojovat. Teď se říká, že by ta věc trvala nějakých 8-10 let, až
by se Evropa snala skutečně samostatnou nebo soběstačnou. Dovoz ze zemí Středního východu je také limitován. Protože
těch lodí a těch kontejnerů se zkapalněným plynem není nekonečně mnoho. Spojené státy si budou hrát svojí polívčičku. A
ještě se k tomu možná dostaneme. Co je mně v té šílené situaci velmi nejasné, vztah Ruska a Číny. Teď nemyslím politicky. O
tom nejsem moc vzdělám, ale ekonomicky to určitě nebude úplně lineární záležitost.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Sankce nejsou rozhodně nový nástroj. Co o jejich účinnosti ukázala historie, paní Doležalová?

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
Historie samozřejmě příklady ekonomických sankcí uvalené, uvalených na agresory. Historie je plná příkladů takovýchto
situací. Ta nejznámější určitě jsou v něm německé reparace nebo sankce, které byly uvalené na Německo po první světové
válce. Ale mně to velice připomíná to, o čem mluvil pan Kovanda a pan profesor. Tehdy se také nedokázaly ty elity a pohříchu
větší, to byli právníci a geografové, dohodnout na tom, co vlastně bude ten správný lék na, na Německo. Nicméně řešili to 2
roky po válce. A my jsme teď v situaci, kdy ta válka začala. Tak samozřejmě ta situace není úplně srovnatelná. Ale, ale když
bychom to přirovnali k něčemu, co je v té historii blíž k nám. Tak koncept Hvězdných válek, se kterým přišel Ronald Reagan. To
byla cesta, jak, jak vlastně uinvestovat do armády Sovětský svaz, protože Sovětský svaz stavěl své bohatství a svou pozici
světové, světové velmoci na obrovských investicích do zbrojení. Takže určitě zkušenost ve světě je, ale myslím, že s výjimkou
tady tohoto konceptu Hvězdných válek, který vedl v podstatě k rozpadu Sovětského impéria, myslím moc není.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Na kolik efektivní byly vůbec sankce, které západ uvalil na Rusku po anexi Krymu a invazi na Donbas v roce 2014, které jsou
vlastně v platnosti do dnes?

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
Ta otázka míří na mě?

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Nebo tady na pány ve studiu.

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
A omlouvám se.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Sankce nebyly vlastně nikdy tak úplně efektivní, ale je třeba mezi nimi rozlišovat. Je třeba známo, že třeba vůči Kubě Spojené
státy uplatňovaly sankce dlouhá desetiletí. Samozřejmě ten ostrov tím byl ekonomicky poškozen značně. Ale vlastně politicky
se nikdy nevzdal. Lépe řečeno, tedy Spojené státy nikdy tak úplně nedosáhly na Kubě svých cílů. Co se těch sankcí aktuálních
vůči Rusku, tak ty studie Mezinárodního měnového fondu říká, že ty sankce, které uplatňuje západ od roku 2014, vlastně
Rusko tak moc nebolely. Dokonce vlastně jsou až 3×, 3× méně bolestivé pro Rusko než třeba, pokud jsou na světových trzích
příliš nízké ceny ropy a plynu. Tudíž je to něco, s čím se ten Putinův režim naučil žít. A myslím si, že ta nejnovější sada sankcí,
přestože tedy už je zásadnější. Tak bude mít stále velké problémy, aby tedy dosáhl svých cílů stejně jako všechny ty předchozí
sankční politiky, ať už namířené vůči Rusku, či třeba jak jsem zmiňoval vůči Kubě.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jak se vůbec za těch osm let od těch prvních sankcí toho prvního balíku Rusko změnilo ve smyslu situace na vnitřním trhu jeho
soběstačnost? Ostatně možná hraje roli, co se týče teď těch úvah, jestli odstřihnout Rusko od platformy SWIFT hraje i to, že
vlastně Rusové si vyvinuli své vlastní systémy.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Rusové se vyvinuly systémy, ale ty bych nepřeceňoval. Zejména určitě ne coby náhražku toho SWIFTu, rozhodně ne. Spíš tedy
jeho ekonomika ruská se naučila žít s nízkým dluhem. A naučila se žít tak, aby si budovala značné devizové rezervy. Mají 36
miliard dolarů devizových rezerv. To není málo. Na druhou stranu ty sankce, které jsou nyní uvedeny, Rusko můžou odstavit až
o 300 miliard dolarů. To je 6,6 bilionů korun. To už něco opravdu zásadního. A pokud by se to podařilo, tak to pomůže, jak
ruské centrální bance tak i soukromé sféře, protože v tom jsou sečteny prostředky, jak centrální banky, tak ruské, tak ruských
soukromých jednotlivců nebo firem. Tak už je to může vážně finančně poškodit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Které sankce, jakého druhu další, by Kreml, potažmo Rusko skutečně zabolely, odstrašily od další agrese, od eskalace vlastně
už té stávající situace?
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Richard HINDLS, ekonom; emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze; člen Národní rozpočtové rady 
/nesrozumitelné/ musí předně odlišovat vlastně, na koho ty sankce dopadají. Jedna věc je vládní elita nebo politická elita. To
znamená ti nejbližší spolupracovníci Kremlu. Plus velké banky a podobně. Druhá věc je prostí obyvatelé, kteří jsou na tyhle
situace už poměrně velmi zvyklí. Samozřejmě nejsou namířeny přímo proti nim, ale samozřejmě, že se jí dotknou, když se
podíváme na historii od, řekněme, nástupu Jelcina, tak Rusové už v podstatě možná dvakrát přišli o svoje majetky nebo o své
úspory tím, jak rubl neustále vlastně byl velmi volatilní, velmi, velmi variabilní. Tohle to všechno je vždycky veliká hra a takovéto
povídání o tom, jestli SWIFT ano nebo SWIFT ne. Tak oni existují ještě dva další systémy. Ale to samo o sobě byl ruský, ale
existuje také čínský systém platební CIPS. Který byl založen, a to je velmi zajímavé v říjnu roku 2015 v Šanghaji. On dneska
ovládá z těch finančních toků nebo z těch finančních transakcí, možná 1 nebo možná 2 %. Ale zajímavé je, že ta Čína
zareagovala v říjnu roku 15 na, na to, co se stalo na Krymu v roce 14. A je otázkou na kolik, i když to je otázka důvěry mezi těmi
partnery. Otázka je, na kolik by Rusové byli schopni nebo Číňané a Rusové byli schopni vzájemně na principu důvěry
spolupracovat v tom systému, který má Čína. Byť je velmi, velmi početně nebo potenciálně slabý. A pak je tady ještě jedna
důležitá věc. On už to Lukáš zmínil. To jsou dolary. Rusové se už loni začali dolarů zbavovat. Oni vlastně to, ten svůj takzvaný
národní fond bohatství jakoby transponují. Oni z něj chtějí dostat dolary úplně pryč. Chtějí snížit jejich hodnotu a že jí pustí na
trh. Chtějí jej obsadit, myslím ze 40 % eurem, potom juanem, čínskou měnou. Částečně také japonskou měnou. A chtějí z něj
vytlačit dolar. A to má velmi zajímavý efekt v tom, že Rusové vlastní velké množství dolarů a svoje devizové zásoby prudce
zvýšili. Protože se na tuhle situaci připravovali. Zatímco Čína vlastní americké dluhopisy. Je největším držitelem. Snížení cen
dolaru, snížení hodnoty dolaru, pokud by Rusko začalo tímhle tím způsobem jít. Samozřejmě nebude po vůli úplně Číně,
protože ztratí hodnotu těch dluhopisů, které drží. Takže on ten vztah jako v žádném případě není černobílý. V žádném případě
to není nula a jednička. Je to velmi komplikovaný stav a otázka na kolik sankce budou, nebudou úspěšné, je velmi, velmi těžké
zodpovědět. A pak ještě jednu věc, a to je potřeba říct, ty sankce nezačnou fungovat zítra, pozítří ani pozítří. Ten jejich efekt
bude poměrně dlouhodobý. Otázka je, jaké další varianty má Rusko. Ale v každém případě je potřeba s tím nějak začít.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Mělo by dojít i na plošné sankce?

Richard HINDLS, ekonom; emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze; člen Národní rozpočtové rady 
No, plošné sankce, to je, oni vlastně svým způsobem plošné jsou. Protože pokud Rusko nebude mít přístup ke svým penězům,
ke svým aktivům třeba ve Spojených státech nebo, nebo v Británii nebo v Evropské unii. Tak samozřejmě to dolehne na
všechny. A znovu se vracím k tomu, co jsem říkal. Jedna věc je politická elita. A ti, kteří rozhodují a druhá věc jsou prostě lidé,
na které to nakonec možná dopadne víc než na ty, kteří o tom všem v Rusku takhle špatně rozhodují.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Když jste se, pane Hindlsi, zmínil o Číně, tak například podle francouzského deníku /nesrozumitelné/ by případné vyloučení
Ruska z toho systému SWIFT mohlo Vladimira Putina dohnat k vytvoření vlastního systému společně s Čínou, která už teda
naznačila, že je připravena změkčit dopady protiruských sankcí. Alespoň to napsal Financial Times. Byla by pomoc čínských
bank po vývoji tohoto konfliktu klíčová?

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
To je velká neznámá. Určitě samozřejmě Čína by mohla pomoci, ale jak říkal pan Hindls, tak vlastně ten vztah není úplně
jednoznačný. Není to tak, že by tady byla jasná aliance Čína, Rusko versus západ. Čína má kromě jiného i své investiční zájmy
na Ukrajině. Také se může bát třeba právě toho vztahu skrze dluhopisy, které skutečně vlastní ve velké míře. Patří k největším
věřitelům Spojených států. Takže není to jednoduchá věc. A myslím si, že ještě uvidíme, nějaké další sankce, které západ
uplatní vůči Rusku, že toto jaksi není úplně konečná. Ale nemyslím si, že v této fázi odradí Vladimira Putina od toho, co zamýšlí.
Protože on skutečně a to je třeba podtrhnout, se na tu situaci evidentně připravoval dlouhá léta. A zde souhlasím s tím, že toto
asi měl západ vyhodnotit lépe. A západ prostě přistupoval k poměrně vstřícně až do posledního okamžiku k Rusku. A to se mu
nyní vymstilo. A nyní tedy je o 2 kroky pozadu. Zatím co dělá Putin a toto lze dohnat jedině nějakou razantní a nejspíše pouze
vojenskou silou. Ale to samozřejmě není mé volání po nějaké, nějaké válce Západu s Ruskem. Ale já se obávám, že ty sankce
stačit nebudou, ať budou jakkoliv zásadní, i když to Rusko ochromí. Tak určitě se na to za ta léta minimálně třeba od toho roku
2014 připravovalo. A to zas si nemysleme, to se připravit dá. A minimálně ta politická elita Ruska na to má své lidi. Na stranu
druhou třeba analýza švýcarské banky Credit Suisse říká, že Rusko vlastně je stále vůči dolaru více exponovanější, více
vystavené, než se obecně myslí. Že to není úplně tak, že by se dokázalo zcela zbavit té své expozice, toho svého vystavení
vůči dolaru. A že ty sankce, které nyní jsou ve hře nebo které už včera byly uplatněny Západem. Teď mám na mysli ty sankce
týkající se ruských bank, typu Sberbank a obecně finančních institucí. Ty skutečně mohou Rusko zabolet, včetně té jeho
politické elity. Ale do jaké míry to Rusko odstraší od vojenských dobrodružství, ať už na Ukrajině či jinde. To netuším a myslím
si, že spíš to Rusko v této fázi neodstraší.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Paní Antonie Doležalová, co by podle vás mohlo Rusko Vladimira Putina a jeho režim odstrašit od eskalace konfliktu? Jaké
možnosti vy vidíte osobně?

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
Ale já se příliš neorientuji v geopolitických otázkách. Moje úvahy směřují tím, koho ty sankce tak jak jsou nastavené zasáhnou.
A jestli jsou dostatečné. Asi v těch intencích, jak o tom právě mluvili oba pánové. Ano je pravdou, že ty sankce, které míří na
nejbohatší nebo na pohyby kapitálu, ve kterých jsou zainteresováni ti nejbohatší Rusové. Mohou mít v určitém smyslu jenom
omezený dopad na rozhodování Vladimira Putina. Ale ve skutečnosti pokud teď dobře řeknu ta čísla. 10 % nejbohatších Rusů
vlastní 85 % ruského bohatství. To znamená, že jakákoliv sankce proti těmto, této skupině 10 nejbohatších, 10 % nejbohatších
Rusů. A Rusko velmi citelně zasáhne. Na druhou stranu mně se zdá, že ano, je pravdou, že západ je několik kroků za panem
Putinem. Nicméně z toho, jak pozoruji kroky, které Rusko podniká, ne v těchto, v těchto dnech, v těchto týdnech, ale spíš
historicky. Tak mně se zdá, že Sovětský svaz a teď Rusko jsou vždycky spíš tak 30-40 let zatím Západem ve způsobu, jakým
přemýšlí. Když se, když se Sovětský svaz rozhodl překazit plány na prosazení Marshallova plánu ve střední Evropě. Tak to
přece byl krok, který mířil ke světu nebo k obnovení, udržení světa, ve kterém jsou impéria, která se právě rozpadla a zbytek
světa už imperiální cestou jít nechtěl. A přesto se Stalinovi podařilo rozdělit svět na dva znepřátelené ideologicky naprosto
odlišně nastavené bloky. A Československo za tou železnou oponou uvízlo. Takže možná těch historických analogií bychom si
měli připomenout i ten rok 1948. Kdy Československo se stalo součástí východního bloku, anebo rok 1968, kdy také údajně
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několik československých soudruhů požádalo o bratrskou pomoc. Protože Československu hrozila kontrarevoluce a během
jedné noci vlastně ten demokratizační proces v Československu byl zastaven. A západ vlastně všechny kroky, které západ
učinil, byly z tohoto pohledu potom už pozdě. Ale je to vlastně zásadní nepochopení toho, že dnes Vladimir Putin přemýšlí,
takže on chce vrátit ten svět o 30 let zpátky. Kdy byl svět rozdělen tak, že Sovětský svaz byl supervelmocí. Takže asi ty kroky
by měly mířit tím směrem, jak otřást tou představou Vladimira Putina, že je možné vrátit se zpátky. Myslím, že je to možné jedině
tím, že na žádné takové vlastně pole úvah, že jsou nějaké sféry vlivu. Že jsou nějaké oblasti, které ten nebo onen stát může
kupovat. Jako kdyby já nevím, Američané přijeli do Británie a řekli, že oni si vždycky mysleli na Velšany a že Velšani přece
nechtěli být součástí britského impéria v devatenáctém století. Že chtěli mít svojí vlastní, vlastní autonomní územní celek
například a že jim proto jede pomoct. To je přece něco, co už do, co, co do politiky 21. století nepatří. A myslím si, že
ekonomické sankce nejsou nic, co by to změnily, protože nebo by posunuly členy Vladimira Putina. Ale napadá mě ještě jedna
analogie.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Ano.

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
A to je rok 1968, který nepochybně invaze Sovětského svazu do Československa, nepochybně vedla k rozpadu Sovětského
impéria. Protože i pro ty země nebo jednotlivce v zemích, kteří si mysleli, že v Sovětském svazu nebo ve východním bloku je
komunismus, který je lepším lepším světem. Tak pochopili, že Sovětský svaz nic takového jako lepší budoucnost
nepředstavuje. A myslím si, že ta jediná cesta je přesvědčit o tom, přesvědčit o tom ruské obyvatelstvo, že tak jak jsou, je ta hra
rozehrána. Takže jenom oni na to doplatí, jako to, to nejširší obyvatelstvo nebude to těch, nebude těch 10 nejbohatších. Já si
myslím, že oni nečekají na zákaz vystoupení. Oni už ty peníze mají někde, kde tak docela na tom závislý nebudou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Konstatuje Antonie Doležalová, hospodářská historička, která je společně s ekonomy Lukášem Kovandou a Richardem
Hindlsem, hosty mimořádného vydání pořadu Jak to vidí k ruské invazi na Ukrajinu.

mluvčí 
Jak to vidí speciál, invaze na Ukrajinu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Joe Biden už Američany varoval, že zpětný dopad sankcí může ve Spojených státech zvednout ceny energií a pohonných hmot.
Cituji, obrana svobody nás všechny bude něco stát. V tom musíme být upřímní. Chci omezit nepohodu, kterou lidé cítí u
čerpacích stanic. To je pro mě zásadní věc. Tolik slova Joea Bidena. Jsme na to připraveni, omezit vlastně, omezit se? Co jsme
schopni udělat vlastně pro svobodu?

Richard HINDLS, ekonom; emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze; člen Národní rozpočtové rady 
No, mezi Spojenými státy a zeměmi Evropské unie z pohledu energetické soběstačnosti poměrně velký rozdíl. Spojené státy
mají mnohem větší zásoby, ropy a zemního plynu, protože mají přístup i k některým jiným zdrojům. Zatímco my jsme vázáni na
to, co přijde vlastně z východu a co se nějakým způsobem transformuje přes některé další země v Evropě. To je jedna věc.
Druhá věc je, že ceny energií stále ještě ve Spojených státech jsou mnohem nižší než u nás anebo v Evropě. A pokud jste se
přímo ptala na to, jestli to zvedne ceny energií, tak podle mě zcela nepochybně. Protože pokud dojde tedy k jakýmsi zásahům
do toho, do plynulosti trochu energii do západní Evropy, protože Rusko s tímhle tím od začátku trošku kalkulovalo a podle mě
je součástí toho jeho vojenského plánu je i tento doprovodný plán. Takže si myslím, že to je téměř jisté. Samozřejmě na dobré
cestě je to, že se bude oteplovat, že přece jen ta spotřeba bude trochu menší, ale a budou se hledat samozřejmě paralelně i
jiné zdroje, ale jednoduché to znovu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jak jsme schopni si s tím poradit, s případnými výpadky dodávek plynu a ropy?

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Podotkl bych, že právě to, že ty sankce se mnohým zdají mírné, jsou, je výsledkem toho, že se Evropa, západ obecně obává
toho, že pokud by Rusko výrazněji odstřihl právě těch finančních toků, v tom systému SWIFT, který jsme tady zmiňovali, takže
by se tím právě Evropa zejména fatálně připravila o energie. A v tomto smyslu tedy zatím západ není ochoten jít až úplně na
dřeň toho, co by mohl a nechce tak úplně omezit své pohodlí, si troufám říci. Protože samozřejmě ti politici uvažují pragmaticky
a pro Joea Bidena ve Spojených státech je velice důležité, vy jak jste citovala, tak to z toho jasně plyne. Pro ně je důležitý sice
osud Ukrajinců, ale je pro ně také důležité to a teď to možná bude znít trochu až moc počtářsky. Kolik platí ten jeho volič u té
čerpací stanici ve Spojených státech za benzín či naftu. Protože jestliže bude platit až příliš, tak ho prostě do úřadu už nezvolí
pro další 4 roky. A v podobném duchu vlastně uvažuji i další politici na západě. Tudíž zatím zdá se tento jejich, řekněme,
pragmatický přístup vítězí. Protože ty sankce jsou zatím koncipovány tak, aby skutečně se vyhnuly tomu energetickému
ruskému sektoru, aby nezasáhly tu ruskou energetiku. Sice zasahují banky, sice zasahují finanční a politickou elitu, ale
nezasahují energetický sektor. Přitom tam by to Rusko zabolelo nejvíce. Ale jako bumerang by se to vrátilo zejména Evropě a
také Spojeným státům. Proto to nechtějí učinit, činovníci političtí západu. A proto ten růst cen určitě přijde, protože nějaké
omezení bude. Ale ten růst cen nebude takový, jaký by byl, kdyby se ty sankce uvedly naplno. A zde si musíme říct a to by
měla být asi nějaká veřejná diskuze. A vyslat třeba i politiků v rámci veřejné diskuze signál. Prostě my jsme ochotni přijmout to,
že budeme mrznout, že, že budeme platit horentní sumy za energie, když to pomůže zničit, zneškodnit Putinův režim.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Ano, to byla vlastně i ta moje otázka, čeho jsme se ochotni vzdát pro mír. Otázka na vás, pane profesore Hindlsi, mohou
vlastně, nebo jaké budou ty dopady? Jak se to promítne do toho zhoršení obchodu mezi Evropskou unií Ruskem? Pomineme-li
teď ropu, plyn. Západní ekonomiky jsou ale přece jenom v lepším stavu než ta ruská.

Richard HINDLS, ekonom; emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze; člen Národní rozpočtové rady 
To nepochybně jsou, a když člověk poslouchá vlastně každou minutou nové a nové zprávy, co přichází. Hodně se ta debata
soustřeďuje kolem, řekněme energií, finančního systému internetového podobně. Já si ale myslím, že Rusko spíš než v téhle
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věcech zranitelné v technologiích. Rusko není zemí, která by měla a ty technologické sankce tam zazněly také. Ale zdá se mi,
že mnohem menší míře a nemám představu jak konkrétně nebo jaké podrobnosti ty technologické šance, ale uvědomme si, že
ruský, ruské hospodářství, ruský průmysl je ve zdrcující většině postaven na těžkém průmyslu. A na těžbě a prodeji surovin a
nerostů. Rusko nemá kdo ví jak technologicky vyspělý systém. A právě si myslím, že odstřižení, viděli jsme všichni, co stačilo,
co se stalo s čipy, když jsme vlastně neměli dost čipů do auta. Já si myslím, že tady je Rusko možná zranitelnější než těch
finančních sankcích nebo v těch sankcích zaměřených proti oligarchům, protože technologie dneska Rusko nemá. Je závislé
na rozvoji a vývoji nebo má jenom některé druhy technologií, třeba, které potřebujeme vojenství. Ale je velmi závislé na tom
dovozu technologií a tohle to si myslím, že může Rusko velmi destabilizovat víc než možná ty sankce spojené, řekněme, s
finančním systémem. A druhá věc je, Rusko není žádný čilý partner v obchodu s Evropou. Když se podíváme třeba na nás,
protože jsme vlastně skoro nejbližší soused. Tak my s Evropskou unii obchodujeme nějakých 85 % transakcí, které v obchodě
v dovozu a vývozu máme. A podíl našeho, naše, našich transakcí, našeho obchodování s Ruskem jenom pro zajímavost, aby si
posluchači udělali představu, není většiny s Belgií. Belgie má, nevím, 9-10 milionů obyvatel. Rusko jich má 150 milionů a ten
obchod, ta výměna je prakticky stejná. Protože i ty bývalé východní země Evropy už se dnes velmi silně orientovaly na západ.
Rusko je sice naším největším obchodním partnerem mimo Evropskou unii společně s Čínou. Ale ten roční, ta roční, ten roční
objem dovozu a vývozu kolem řádu 100 miliard korun, jsou nějaké 2-3 možná maximálně 4 %.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
2.

Richard HINDLS, ekonom; emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze; člen Národní rozpočtové rady 
2 % těch transakcí. Takže to není něco. Samozřejmě ale pozor, zase máme tady firmy, které jsou velmi závislé třeba na
obchodování s Ruskem a ty to může bezprostředně postihnout. To je potřeba říct. Ale pokud se bavíme, řekněme, v té
všeobecnější rovině, tak zase Rusko pro nás není nějaký partner, který by stál na špici našeho výměnného obchodu.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Rusko, jenom doplním.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jistě.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Je prostě důležité skrze, skrze tu energetiku, v tomto, v tomto pro nás je důležité. Ale Rusko, když se nyní podíváme na to, co
říká, tak mu velmi záleží na tom, aby nyní zrovna vyšla zpráva, že Rusko vlastně navyšuje své dodávky plynu Evropě. Že v
důsledku toho zase cena zemního plynu, ta burzovní cena klesá. Také první, co Vladimír Putin udělal po tom pondělním
projevu, kdy vlastně uznal ty dvě povstalecké.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Separatistické republiky.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Tak bylo, že hned druhý den ujistil svět, že bude dále zajišťovat své dodávky energie, zejména tedy právě Evropy ale obecně.
To znamená Rusku velice záleží na tom, aby dále vystupovalo jako solidní dodavatel energií, protože to je jeho zcela klíčový
zdroj příjmů. Ono skutečně, jak zaznělo, ty technologie nemá, on nemá na čem jiném stavět, než je energetika. A v tomto právě
proto si myslím, že je v tomto zranitelné. Ale zároveň znovu je tím zranitelný západ. A je otázka, do jaké míry vlastně chce jít
někam na tu dřeň. A skutečně si to protrpět. Byť ne ohrožením na životě jako lidé na Ukrajině. Ale ohrožením na svém pohodlí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jak vy, paní Antonie Doležalová, vnímáte to, čeho se Kreml, pokud vůbec v té ekonomické nebo ekonomicko-energetické
oblasti obává?

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
Já si myslím, že je to přesně to, co teď zformuloval pan Kovanda a před ním pan profesor. Rusko nebo, dejme tomu, Sovětský
svaz před rokem 1989, 92, 91, bylo velmocí. Protože v tom bipolárně rozděleném světě se ty země poměřovaly úplně jinými
ukazateli, než se poměřují dnes. A tam byly takové indexy jako velikost populace, velikost městské populace. Pan profesor mě
určitě doplní, těžba nebo výroba železa nebo železa, produktů vyráběných ze železa. Spotřeba energie a právě ty výdaje do
zbrojení nebo velikost armády, tak v tomto je Bělorusko supervelmocí. A jestliže za těmi kroky, které Putin podnikal posledních
8 let, je nějaké úsilí nebo myslím si, že konkrétní úsilí, vrátit Rusko na tuto šachovnici, znovu udělat z Ruska velmoc. Já myslím,
já myslím, že Putin to opakuje už mnoho let zpátky. Že největší chybou byl rozpad Sovětského svazu. Že on chce, aby Rusko
zase bylo tou světovou mocností. Tak nejcitlivější je právě v té oblasti, kdy se ukáže, že ne. On není velmocí. Ano, uznáváme
jeho velikost. Je to kulturně a tak dále nárok, se kterým má smysl stále komunikovat a být v úzkém kontaktu. Ale nehraje tu roli,
že by mohl hýbat světovou ekonomikou. A zdá se mi velice smutné, když prezidentem skutečné naší velmoci řekne nebo
postaví proti tomu, co se děje na, na Ukrajině to, že on nechce, aby jeho obyvatelé trpěli na benzínových pumpách. Tak mi to
přijde hodně, hodně přetažené vyjádření.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Měla jste na mysli samozřejmě.

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
A staví nás do situace.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Ano.

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
Staví nás samozřejmě do situace, kdy vypadáme, že nejsme ochotni se vzdát, ani toho svého popojíždění na nákupy. A je to
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velice komplikovaná, myslím především morálně komplikovaná situace. Ale zdá se, že zatím zvítězí ten ekonomický
pragmatismus, a ty čistě ekonomické úvahy a že to asi není v pořádku a že je na místě otevírat i ty více, ta více morální nebo
etická témata, protože už jsem to někde četla v médiích. Jestliže budeme dělat, že se nic nestalo na Ukrajině, jestli pro hladký
průběh dalšího byznysu a dodávek energie bude západní Evropa nebo zbytek světa tvářit, že se nic neděje. Tak Putin se bude
dívat dál na západ. A tam už je Slovensko, Polsko, Česká republika. Já myslím, že to vůbec není hra, kterou bysme mohli
vyhrát tím, že, že Vladimira Putina sankcionizujeme.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Mimochodem proti jaksi odstřižení Ruska od toho systému SWIFT je Německo i Itálie a také další země. A právě ty sankce
budou zřejmě hodně bolet právě Němce. Vláda v reakci na tu ruskou agresi zmrazila zprovoznění plynovodu Nord Stream 2.
Přitom ještě v prosinci podobně jako v minulosti předchůdkyně Olafa Scholze Angela Merkelová, tak mluvil německý kancléř o
plynovodu jako o výsostně ekonomickém projektu.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
No, je otázka, do jaké míry to Němce zabolí. Zas je pravda, že tím, pokud by Rusko získalo kontrolu nad Ukrajinou, což pokud
tedy padne Kyjev, tak se zřejmě stane. Tím to nechci přivolávat, ale je to prostě konstatování. Tak získá vlastně kontrolu také
nad všemi těmi tranzitními produktovody, plynovody zejména, které běží ukrajinským územím a nyní je Ukrajina vlastně inkasuje
takzvané tranzitní poplatky a vlastně může kolem těchto tranzitů, jak ropy, tak plynu rozehrávat určitou politiku. Samozřejmě na
tom ekonomicky vydělávat a to byl klíčový důvod, proč se Vladimir Putin vlastně rozhodl Ukrajinu obejít a postavit plynovod
Nord Stream 2, který vede nebo má vést, pokud bude zprovozněn plyn z Ruska přímo do Německa. Pokud ovšem bude mít pod
kontrolou Ukrajinu, tak vlastně pro něj do značné míry ten Nord Stream 2 ztrácí svůj smysl. Samozřejmě je dobrá každá roura,
když to řeknu lidově, která může potenciálně vést plyn do Německa, což je klíčový, klíčová destinace. Cílová země té ruské
produkce surovinové. Pokud je k dispozici každé další potrubí, tak jedině dobře. Ale vlastně tím, že by ovládl Ukrajinu, ten
kremelský režim, tak mizí podstatná část toho důvodu, proč vlastně stavěl ten plynovod Nord Stream 2. Navíc Němcům by se
také ulevilo, protože tam je o tom debata samozřejmě třeba vládní zelení jsou dlouhodobě proti zprovoznění plynovodu Nord
Stream 2. Takže nakonec by to mohla být taková win, win situace. Pak už tedy a tím narážím, což už tady zaznělo, pak už tedy
jediný, kdo stojí v cestě tomu ruskému plynu do Německa, je Slovensko a Česká republika.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jak si.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Což nás dostává zase někam do třicátých let do doby, která vlastně končila s druhou světovou válkou, kdy vlastně Česko a
Slovensko budou vsazeny mezi dvě velmoci, které jsou řízeny na jedné straně z Berlína, na straně druhé z Moskvy. A které
třeba v té energetické oblasti zdá se si docela rozumí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Mohou ty sankce a celková situace znamenat něco pro přechod Evropské unie k zelené energetice, k takzvanému Green
dealu?

Richard HINDLS, ekonom; emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze; člen Národní rozpočtové rady 
Já si myslím, že tam je, to, to by asi bylo na delší debatu, protože Grean deal má také celou řadu nedořešených otázek. V první
řadě vlastně se nedokázaly zatím země dohodnout, jaké bude pojetí energetického mixu v těch jednotlivých státech, který,
které Green deal přijaly. Nedávno jsme vlastně viděli ten souboj o to, jestli jaderné elektrárny mohou, nebo mohou být tou
uznanou zelenou energii. Zatím vypadá, že budou, ale je to jenom přechodná záležitost. A padá to do toho konceptu, co jsem
říkal na začátku. Tohle samozřejmě ruská politická elita všechno věděla dopředu a s tím určitě kalkulovala, protože problémy
kolem Green dealu. Zároveň třeba z nich sociálního fondu, který v Green dealu je zakotvena. Který má umožnit vlastně těm
nejchudším vrstvám společnosti na západ, v západní Evropě, aby se nedostaly pod hranicí chudoby. Tohle to všechno vlastně
Evropská unie vnímá. Ale stejně tak to dobře čte Moskva. Takže vlastně ten, ten souhrn těch opatření, který, o kterých tady
hovoříme, má klíčový projev energií. Byť já říkám, stále jsou tu i technologie. Pak je tady ještě jedna věc, na kterou se trochu
zapomíná. Ono /nesrozumitelné/ západní Evropa nebo po Krymu skutečně západní Evropa strašně zaspala. Měla na své
straně, jak možnost přitvrdit v ekonomických sankcí, tak jít cestou právní. Když se podívám dneska na právní tituly, které leží u
Mezinárodního soudního dvora. Tak prakticky pokud vím, tak téměř žádný z nich, možná vůbec žádný z nich nedošel k
žádnému řešení. Přitom mezinárodní právo je instituce, která samozřejmě definuje problém a definuje nástroje, které to právo
má. Ekonomie nemá možnost definovat a vynucovat si svoje prostředky pomocí práva. Právo takovouhle, mezinárodní právo
takovouhle možnost má. A přesto vlastně ty žaloby už 7 let nebo já nevím, jak dlouho leží, leží u těch soudních dvorů. Takže z
tohohle pohledu si myslím, že Evropa skutečně teď dohání něco a je dobře, že dělá ta opatření, že se snaží jakoby možná i
přitvrzovat do budoucna. Ale je potřeba to vnímat zcela realisticky a nazývat věci pravým jménem, jako je a Evropa udělala,
těch je opravdu hodně. Rusko teď udělalo chybu strašnou, ale, ale bohužel těch chyb je na obou stranách víc.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Paní Antonie Doležalová, probudili jsme se už jako západ nebo ještě stále podřimujeme?

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
Já mám pocit, že podřimujeme nebo spíš, že možná politické elity si nechtějí připustit a také nechci mluvit o válce. Jako to zmínil
pan Kovanda, že nic takového nechce vyvolávat. Ale, že se nejsou ochotné připustit, že prostě s některými lidmi se
nevyjednává. Protože to vyjednávání vždycky dovedou do situace, která je pro toho, kdo chtěl vyjednávat vlastně nakonec
nevýhodná a ty roky vyjednávání se během nebo jedním krokem, jedním, jedním nočním přeletem prostě změní a situace se
naprosto stane neřešitelnou. Já si myslím, že vždycky se dají najít situace a samozřejmě z určitého úhlu pohledu ekonomie
nebo stála má zabezpečovat, aby jeho obyvatelé se mohli oddávat činnostem, které vedou k jejich uspokojení a k tomu určitě
patří i dělání byznysu a takže odstraňování překážek k hladkému průběhu obchodních vztahů je určitě jedním z úkolů státu. Ale
je otázka, jestli to platí i v souvislosti s nebo jestli to platí i ve vztazích s agresory. Ale mám pocit, že, když se vrátím, to čeho vy
jste se ptala už před časem na tu otázku, čeho jsme schopni se vzdát. Tak zatím si velice málo uvědomujeme, že přijde něco,
čeho se budeme muset vzdát. A myslím si, že v téhle chvíli už je 5 minut po dvanácté, kdyby politikové měli konkrétně začít
pojmenovávat ty věci, kterých se budeme muset vzdát. A mně se zdá, že samozřejmě ta moje pole, takže ty historické analogie
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jsou tak silné, že by to mohlo být cestou, jak ukázat ano. Ale tyto kroky za to stojí. Spojené státy nechtěly vstoupit ani do jedné
světové války. Ta diskuze ve Spojených státech vždycky trvala 2-3 roky, než se dohodly se západní Evropou, že ji podpoří ve
válce. V roce 68 všechny západní země vyjádřily podporu Československo. Nikdo se nedal na jeho podporu a už během nebo
nevydal na jeho přímou podporu a během dvou, tří let se začaly znovu objevovat nejrůznější cesty, jak se Sovětským svazem
obchodovat nejrůznější typy /nesrozumitelné/ a investic kapitálu, protože to samozřejmě ten kapitál chci dělat. To je jeho
přirozená snaha. Ale, ale myslím si, že jestliže je teď v ohrožení, nebo jestliže se znovu bude diskutovat Green deal. Tak do
toho přece patří i to, že ne, že vyměníme jeden zdroj energie za druhý. To si myslím, že není nejhlubším smyslem těch politik,
jestli někdy budou skutečně implementovány nebo nastoleny. Ale, že je to snížit energetickou spotřebu Evropy a tohle by přece
mohla být jedna z /nesrozumitelné/, která by k tomu mohla vést, že bychom se zamysleli. Tak teď už to není jenom salonní
diskuze, že někde budeme mít větrníky a soláry. Ale teď je skutečně ta situace, že ta ropa došla. Pojďme nebo zemní plyn,
pojďme skutečně teď řešit. A pojďme investovat do toho, abychom jako Evropa nebyli tak zkrátka v rukou těch velkých hráčů. A
nechci to vůbec domýšlet do toho, že bysme se my ve střední Evropě mohli stát nějakou, nějakou figurkou, se kterou se ti zleva
a zprava pohrávají, jak se jim zlíbí. Já myslím, že v té situaci ještě nejsme. Ale pro celou Evropu to výzva určitě je. Ale na
prvním místě je samozřejmě Ukrajina. A to mně, to, to mně nebo asi všechny nás by mělo teď, teď trápit, trápit nejvíc.

osoba 
Jak to vidí speciál, invaze na Ukrajinu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Posloucháte debatu Českého rozhlasu Dvojky. Mými hosty jsou Antonie Doležalová, hospodářská historička, pedagožka na
Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a v Cambridge. Ekonom a statistik Richard Hindls, emeritní rektor Vysoké školy
ekonomické. A hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Premiér Petr Fiala včera ve sněmovně mimo jiné řekl, že Rusko
napadlo zemi, která je partnerem, se kterou má Česko historické vazby. Samozřejmě ty vztahy s Ukrajinou by byly, co se týče té
historické perspektivy, to by si zasloužilo samostatný pořad. To mi asi, paní docentko, Doležalová potvrdíte?

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
Určitě, určitě ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Ano. Podle českého premiéra, cituji, našim přátelům musíme v těžkých časech pomáhat, a to za cenu vlastního nepohodlí a
vlastních ztrát. Ukrajincům v České republice Fiala zaručil to, že se nemusí obávat o prodloužení víz a o spojení s rodinami.
Cituji, jste zde vítáni a jste zde v bezpečí. Uvedl český premiér. Jaké dopady bude mít na tuzemské firmy právě ten konflikt na
Ukrajině, ruská invaze. Tuzemské podniky zaměstnávají mnoho tisíc Ukrajinců.

Richard HINDLS, ekonom; emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze; člen Národní rozpočtové rady 
No, jsou to spíš desítky tisíc. Pokud teda jsem zaslechl, tak někteří už dostávali povolávací rozkazy. Takže se budou muset asi
vrátit. Tohle nepochybně je. My dneska trpíme na nedostatek pracovní síly. Máme vlastně 300 tisíc volných míst. A
nedokážeme zejména na ty méně kvalifikované práce, nedokážeme na ně sehnat lidi a znovu se to bude týkat zase jenom
některých firem. Tak jako se třeba některých firem dotknou sankce vůči Rusku. Tohle nepochybně je, Hospodářská komora,
předseda vlády se snaží vytvořit nějaké poměry proto, aby se zjednodušila i administrativa, pobývání těch lidí tady. Ale pokud
oni odejdou a někteří odejdou i třeba z citových důvodů, protože tam mají rodiny a chtějí nést vlastně ten úděl vůči agresi
Ruska společně. Tak je potřeba počítat s tím, že i tohle nastane a že některé podniky přijdou o své, o své zaměstnance z
východu, z Ukrajiny.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jak by to vidíte, pane Kovando, dopady na trh práce?

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Tam nemám nic, co bych doplnil. Určitě to bude jistá zátěž. Ale v kontextu toho, co tady řešíme, mě zrovna tato zátěž, tato
škoda, kterou to napáchá na české ekonomice, nepřijde nějak zásadní. Jestliže tady jsme hovořili o tom, že bychom, skutečně
pokud chceme tedy dosáhnout nějakého míru, když to řeknu vzletně, nebo pokud chceme zastavit, zničit ten Putinův režim. Tak
budeme muset asi se uchýlit k daleko větším obětem, než je to, že ztratíme třeba nějaké desetinky procentního bodu růstu ve
stavebnictví, tedy v České republice tím, že někteří Ukrajinci prostě místo, aby tady stavěli domy, budou bojovat na frontě ve
válce, největší válce vlastně v Evropě od druhé světové války. Takže já si myslím, že toto je zcela podružná záležitost, jo, spíš
tedy bych se zaměřil na to. Ale to je debata celoevropská, celozápadní, když to tak řeknu. Jakým způsobem tady co nejúčinněji
nahlodat ten v tuto chvíli jako rozpínající se ruský režim.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
A víme už, jak se zbavit tedy té závislosti? Jak posílit naši soběstačnost a nemusíme ostatně hovořit jenom o Rusku. Ukázala to
i pandemie, když jsme viděli naši obrovskou závislost třeba na čínských rouškách, respirátorech, na zdravotnických
prostředcích.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Západ byl prostě dlouhodobě velice vstřícný. 20 let možná od devadesátých let vůči Číně a Rusku, ale věřil, že prostě tím, že
se s ním začne obchodovat a říkali to i soudní ekonomové Miltona Friedmana nositele Nobelovy ceny. Tím, že se začne dělat
byznys, tak nakonec i od té plurality ekonomické, řekněme, od té konkurence, od toho trhu přejdou tyto země, které pluralitě
politické, k volné soutěži, nejen tedy na trhu, ale i v rámci politického kolbiště. Toto byl fatální omyl. A to říkám jako příznivec
Miltona Friedmana. Tento omyl se nyní ukazuje. Prostě naopak ten západ vlastně na tuto svojí vstřícnost doplatil. A obávám
se, že bude teďka dlouho střízlivě a dlouho se z toho nějakým způsobem bude sbírat. A čím vlastně méně ochotni bude činit
razantní kroky už nyní. Tak tím ta agónie ve všem, co už tady bylo naznačeno, bude bolestivější a nakonec může velmi
bolestivě dolehnout na Českou republiku.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Mimochodem, co kdyby Rusko dodávalo ropu a plyn místo do Evropy do Číny?
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Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
To úplně nelze, protože 70 % ruského plynu odebírá Evropa /souzvuk zvuků/. Proto si myslím, že pokud chceme Rusko
opravdu zasáhnout, tak je to na nás. Pokud bychom přerušili z velké části tyto dodávky, tak Rusko to nesmírně zabolí. Protože
toto nemůže nikdo na celém světě vykompenzovat, vykrýt. To znamená, nemůže najednou přesměrovat všechny tyto dodávky
plynu do Číny nebo do Indie, to nelze. Prostě tolik Čína nikdy odebírat nebude. To by musela prostě Rusku platit za něco, co
nepotřebuje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Nemá západ žádné trumfy, pane Hindlsi?

Richard HINDLS, ekonom; emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze; člen Národní rozpočtové rady 
No, tak my už jsme skoro všechny trumfy, trumfy vyjmenovali. Ono se to dřív nebo později vlastně ukáže, jak ty sankce byly
účinné. Také se ukáže, jaký další plán má Rusko. O tom dneska nikdo neví. Pokud jde o tu naši soběstačnost. Tak jsme pořád
málo ekonomikou. Nepředstavujeme nějakého velkého hráče a nikdy přesouvat nebudeme. Ale možná my jsme se jednou o
tom spolu tady bavili. Nevím je to možná 3-4 roky nazpátek. My se hodně orientujeme dneska z 85 % s Evropskou unii něco v
Rusku, něco je Čína. Ale možná bychom se měli trošku porozhlédnout právě z těch situací, jako nastaly teďko po té šílenosti v
Rusku. Bychom se měli porozhlédnout někam jinam, kde je tady Afrika. A co dělá třeba Čína, že se velmi bude v Africe. Je tady
Jižní Amerika. Vím, že je to daleko, ale pořád si myslím, že bychom měli mít možnost aspoň v malé části se etablovat z hlediska
obchodních vztahů, ekonomických vztahů i trošku mimo Evropskou unii. 85 % je hodně. Jestli teď Lukáš říkal, co se všechno v
těch 85 % odehraje. Tak to se nás samozřejmě dotkne. Ani to můžeme jakkoliv ovlivnit. Takže si myslím a o tom jsme se už tady
jednou bavili. Takže si myslím, že tohle je taky na nějaké zamyšlení, není to na vyřešení toho ruského problému v tuhle chvíli,
ale to jsou věci, o kterých by se asi hovořit mělo.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
O čem byste vy, paní Antonie Doležalová, hovořila, respektive doporučovala, když zůstaneme u té naší surovinové
soběstačnosti Evropy.

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
Já, já se přiznám, že když jsem poslouchala pana Kovandu a pana profesore, tak mně myšlenky běžely za těmi pracovními
silami, které jste zmínila v té otázce. A že jsem si uvědomila, že vlastně ano i ten odliv, případný odliv ukrajinských dělníků by
mohl také vést k tlaku na nějaký, na nějaký druh, dejme tomu, automatizace výroby, popřípadě změnu struktury zaměstnanosti
v České republice, protože jsme vlastně velmi pohodlně spoléhali na to, že vždycky přijdou nějaký dělníci z východu. Kteří za
nás udělají práci, kterou už nechtějí dělat Češi. Přiznejme si to, protože mnozí z nich postoupili na takové pracovní pozice, že se
jim zpátky do, do té fyzické práce nechce. Tak jim pandemie ukázala, že v mnoha oba teď máme přezaměstnanost a že a že
jsou oblasti, ze kterých je možno ty, ty pracovní síly brát. Takže na vnitřním trhu určitě otázce pracovní síly automatizace je to
vlastně výzva. A co se týká té energetické samostatnosti nebo soběstačnosti nebo zvýšení bezpečnosti. Tak já mám určité jako
pochybnosti o tom, že bychom byli schopni nějak sami zvládnout management obchodních vztahů s jinými zeměmi mimo, mimo
Evropskou unii, bez zázemí nebo podpory nebo krytí ze strany Evropské unie. Protože během socialistického období, my jsme
přece byli velice dobře, rozprostranění díky vztahům s těmi zeměmi takzvaného třetího světa a po roce 1989 jsme všechny
tyhle pozice bezbolestně opustili. A vrátit se tam zpátky, když už se tam zabydlel ten čínský kapitál. A ten je opravdu v té Africe
velmi znát. A myslím si, že to Číňané činí jakoby silnějším v případném vyjednávání s Ruskem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Ano.

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
Takže není to tak jednoduchým, jakoby nadějným partnerem pro Rusko, jak by se mohlo zdát. Takže na to asi už nemáme dost
sil.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
To byla tečka za dnešním speciálem k ekonomickým dopadům války na Ukrajině. Mými hosty byli a já jim za to moc děkuji.
Antonie Doležalová, hospodářská historička, která přednáší na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a v Cambridge.
Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a ekonom statistik Richard Hindls, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v
Praze. Děkuji, mějte se hezky, na slyšenou a na viděnou.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 
Děkuji za pozvání.

Richard HINDLS, ekonom; emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze; člen Národní rozpočtové rady 
Na shledanou.

Antonie DOLEŽALOVÁ, historička a pedagožka 
Já taky děkuji.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Moje poděkování patří pochopitelně, děkuji paní Doležalová. A děkuji také samozřejmě posluchačům, kteří si nás vyladili.
Záznam speciálu Jak to vidí, najdete na webu Českého rozhlasu Dvojka i v aplikaci Můj rozhlas. Zita Senková přeje všem dobrý
den.
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Politika chytré horákyně, tedy sliby Ukrajině, že vstoupí do NATO, ale žádné činy, Ukrajině uškodily. Pokud dnes budou chtít
západní země Ukrajině pomoci vojensky, riskují zažehnutí třetí světové války, říká v rozhovoru pro Novinky Jan Ludvík z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity .

Budou sankce EU a USA vůči Rusku účinné? 
Je potřeba říci, že za posledních 70 let známe asi 1400 případů, kdy byly ekonomické sankce nebo hrozba ekonomickými
sankcemi použity. Přesně v nula procentech případů to zabralo proti velmoci, jejíž vojenské chování mělo být ovlivněno. Od
ekonomických sankcí si skutečně nemůžeme slibovat, že nějakým způsobem změní chování Ruska. Ani v dlouhodobé
perspektivě to nemá velkou naději na úspěch. Přesto je dobře, že jsme je přijali, je to důležitý symbol. Ukazuje, že jsme
extrémně nespokojení, nelíbí se nám to a začínáme jednat. Teď jednáme o ekonomických sankcích, ale přijdou další kroky,
jejichž cílem bude zajistit bezpečnost Evropy. A nebudou to, po čem Rusko toužilo. 
Co budou další kroky? 
Předpokládám, že po tomto šoku se Evropa probudí z toho snění, že válka je přežitek a do Evropy vstoupit nemůže. A že
evropské státy dají dohromady své ozbrojené síly, které za posledních třicet let, když ne zanedbávaly, tak transformovaly pro
mise úplně jiného charakteru, jako jsou mírové operace a krizový management. Můžeme předpokládat, že evropské státy se
vrátí tam, kde byly za studené války. 
V pátek EU zmrazila majetky Putina a ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Dotkne se jich to, nebo s tím zřejmě už počítali? 
Autoritářské státy, pokud jsou cílem sankcí, umí většinou dopad sankcí převést na civilní obyvatelstvo. Rusko není extrémně
bohatá země, ale pořád má dost bohatství na to, aby, když každému Rusovi vezmete trochu, zbylo na sortu „věrných“ dost.
Nepochybně věděli, že se to stát může a kalkulovali s tím. 
Předpokládám, že po tomto šoku se Evropa probudí z toho snění, že válka je přežitek a do Evropy vstoupit nemůže 
Není chyba, že se Rusko nevyloučilo ze systému SWIFT? 
Přiznám se, že neznám analýzu, jaký dopad by to mělo. Ale obecně, ve chvíli, kdy jde velmoc do války, sankce její chování
nezmění. Vzpomeňme, za jaké situace v minulosti byly státy ochotné bojovat. Německá města za druhé světové války končila v
troskách pod nálety a nejen, že stát dál bojoval, ale držel dál v chodu ekonomiku a vyráběl zbraně. 
Mezinárodní obchod fungoval i před SWIFTEM. Je možné, že najdou jiné platební metody. 
Myslíte, že Čína Rusko podrží? 
Čína je v dvojaké pozici. Nepochybně hraje geopolitickou hru. Každý problém, který mají Spojené státy někde jinde než v Asii,
je pro Čínu dobře. Na druhou stranu má Čína dobré vztahy s Ukrajinou. Čína klade důraz na suverenitu a teritoriální integritu.
Je pro ni důležitá kvůli otázce Tchaj-wanu. Tchaj-wan pokládá za součást suverénní Číny a nikdo by jí do toho neměl kecat. 
Rovněž je třeba říct, že stejně jako Čína útok na Ukrajinu zřetelně neodsoudily i další státy, například Indie. 
Existuje podle vás něco, kromě přímého vojenského zásahu, co by Putina dovedlo k zastavení útoku na Ukrajinu? 
S výjimkou vojenského zásahu, tak to jediné, co by mohlo fungovat, ale není to jisté, je, že mu dáme to, o co si řekl. V
západním prostředí je i z kulturních důvodů extrémně nepopulární ustupovat „bad guys“ ( padouchům – pozn.red .). Všichni
máme nakoukané z filmů, že je to špatně. Že když přijedou zločinci do města, tak je má šerif vypráskat, a ne je podplatit. Ale je
to možnost, která by mohla fungovat, i když není dobré ji použít. 
Když nám vadí ústupky, proč jsme Ukrajině nepomohli víc? Proč jí Západ neposkytl protivzdušnou obranu Iron Dome, jako má
Izrael proti raketám z Palestiny? 
Je otázka, jestli by to šlo. V té fázi, kdy jsme začali pomoc poskytovat, už bylo pozdě. Sofistikované zbraňové systémy, o kterých
se bavíme, nelze do armády zavést rychle. Musí se integrovat. Protiraketový systém musí fungovat s celou sítí radarů, aby byla
raketa zachycena a sestřelena. Je potřeba vycvičit osádky. To všechno trvá, to se nedalo udělat na podzim, když žádosti přišly.
Mohlo se to udělat dříve, ale vždy to bylo za cenu rizika, že to Rusko vyprovokuje k útoku. Že Rusko zaútočí dřív, než zbraně
přijdou, takže Ukrajině nepomůžou. 
Když tedy necháme Rusku vzít si, co chce… Tvrdí, že chce denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Co si pod tím představit? 
Rusko neříká konkrétně, co tím myslí. Odkaz na denacifikaci směřuje na ruskou posedlost a fascinaci odkazem druhé světové
války. To je vzedmutí Ruska, na které jsou Rusové hrdí. Co myslí demilitarizací, to je také otázka. Pokud by se jednalo o
neutralitu, jakou měla Finsko za studené války, tak by to pro Ukrajinu v tuto chvíli, kdy ruské tanky míří na Kyjev, nebyla
nevýhodná nabídka. 
Pomohli jsme Ukrajině jako Západ dost? 
Nemyslím, že jsme jí pomohli. Myslím, že jsme jí spíš dost uškodili naší politikou chytré horákyně, kdy jsme Ukrajině slibovali
vstup do NATO, ale nikdy jsme ji do něj nevzali a ani nechtěli vzít, i když se teď budeme tvářit, že to tak nebylo. Ukrajinu jsme
dostali do situace, kdy Rusko se nebálo učinit vojenskou akci proti ní, ale zároveň Rusům připadala nepřijatelná možnost
členství Ukrajiny v NATO. My jsme tím Rusko provokovali, ale zároveň jsme Ukrajinu nechránili. Měli jsme si vybrat jen jednu z
cest, říct si, jestli jsme ochotni Ukrajinu chránit. A buď ji do NATO přijmout, nebo zcela jasně říci, že ji nepřijmeme. Nakonec
předtím, než konflikt vypukl, ukrajinský prezident Zelenskyj velmi apeloval na Západ, aby se jasně vyjádřil, jak to bude. 
Má podle vás vůbec Ukrajina šanci ruské přesile odolat a válku vyhrát? 
Byl by to malý zázrak, i když i ty se občas ve válce dějí. 
Takže se dá říci, že jsme Ukrajinu obětovali. Koukáme na to, co se tam děje, v přímém přenosu, ale reálně jí nepomůžeme. 
My jí moc pomoci nemůžeme. Pokud nechceme riskovat třetí světovou válku, která bude válkou jadernou a všechny nás zabije,
tak máme velmi omezené možnosti toho, co dělat. V takovém případě je lepší zkousnout, že byla naše politika chybná. Ukrajina
by nebyla prvním státem, který Rusko okupovalo. Na příkladu Maďarska a Československa vidíme, že i když nebyla okupace
nic pěkného, tak to nakonec dobře dopadlo. Rozhodně to dopadlo lépe, než kdyby byla jaderná válka. 
Nebude však pak platit, že „s jídlem roste chuť“ a Putin bude chtít zaútočit na další státy? 
Je extrémně nepravděpodobné až nemožné, že by chtěl postupovat dál bezprostředně poté, co zaútočí na Ukrajině. Ono se
nezdá ani moc pravděpodobné, že by chtěl Ukrajinu okupovat. Z dlouhodobého hlediska to vyloučit nemůžeme, i když si
nemyslím, že by si na to Rusko trouflo. Rovnováha sil nemluví v jeho prospěch. Nebude jednat hned a my jako Západ, pokud
budeme jednat rozumně, dáme do kupy naší obranu. V takové situaci je nepravděpodobné, že by Rusko podniklo útok na
některý z členských států NATO. 
Putin se opakovaně hanlivě vyjádřil na adresu ukrajinské vlády a prezidenta, označil je za nacisty a narkomany. Není na místě
obava, že se bude snažit členy vlády nechat zavraždit, nebo zajmout? 
Zajmout by je chtěl určitě, ale to je ve válce legitimní. Nemyslím si, že by je chtěl zavraždit. Spíš bych čekal scénář, kdy se
pokusí vedení zajmout a donutit podepsat nějakou variantu zvacího dopisu. 
Do války se připojili i hackeři, kteří vyřazují z provozu alespoň na krátkou dobu webu ruských institucí, například státní televizi.
Je to něco, co Rusko bolí? 
Nevím, jestli je to bolí. Ale možná je to ponižuje. 
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Neměla by mít Evropská unie vlastní armádu? 
Mělo by to výhody i nevýhody. Jednotná evropská armáda by měla šanci být výrazně efektivnější než spolek řady menších
armád členských států. Ale znamená to vyřešit neuvěřitelné množství praktických problémů, jak armáda bude vypadat, kdo jí
bude velet a jakou techniku bude používat. Zazní tam řada národních zájmů… A pak samozřejmě, kdo bude rozhodovat o jejím
použití. 
Měla by o tom EU začít aspoň uvažovat? 
Evropa by se k této otázce měla vrátit. Nejsem si však jistý, jestli by takovou evropskou armádu bylo možné vybudovat na
platformě současné EU, respektive toho, jak v ní fungují bezpečnostní otázky. Unie nemá bezpečnostní tradici a nedaří se jí v
této oblasti fungovat. 

Jan Ludvík Jan Ludvík 
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„Čeho jste ochotni vzdát se pro mír?“ O ekonomických dopadech ruské invaze na Ukrajinu diskutují ekonomové
Richard Hindls, Lukáš Kovanda a Antonie Dol URL
Automatický překlad
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Co by doopravdy znamenalo odstřižení Ruska od bankovního systému SWIFT? Jak účinné mohou být současné sankce a kde
je možné zasáhnout Rusko citelněji? A co znamená všeobecná mobilizace Ukrajinců pro ty, kteří pracují u nás? O
ekonomických dopadech ruské invaze na Ukrajinu diskutují v hodinovém speciálu statistik, ekonom a emeritní profesor VŠE
Richard Hindls, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda a hospodářská historička a pedagožka na UK a v Cambridge
Antonie Doležalová.

Rusko pokračuje v invazi na Ukrajinu. Neodstrašily ho sankce Evropské unie, Británie ani USA. Prezident Miloš Zeman ve svém
projevu vybídl k izolaci Ruska odstřižením od bankovního systému SWIFT, ke kterému se ovšem země EU nemají Co by to
doopravdy znamenalo?

Kovanda: Hraje se o ceny energií

„Odstřižení Ruska od SWIFT znamená, že bychom neměli jak Rusku platit za zemní plyn. Doslova bychom museli do Ruska
vozit kufry s hotovostí,“ vysvětluje v hodinovém speciálu Jak to vidí… hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Odstřižením Ruska od SWIFT by se tedy Evropa připravila o zemní plyn, který má ze 40 % z Ruska. A to znamená prudké
zdražení cen plynu a elektřiny domácnostem,“ vysvětluje Kovanda. „Zatím tedy vítězí pragmatický přístup.“

„Sankce jsou zatím koncipovány tak, aby nezasáhly ruskou energetiku. Přitom tam by to Rusko zabolelo nejvíce. Ale jako
bumerang by se to vrátilo zejména do Evropy a také Spojeným státům. Proto to nikdo nechce udělat.“

Hindls: Rusko je zranitelnější v technologiích

Že energetika je v koncipování sankcí proti Rusku klíčová, souhlasí i ekonom, statistik a emeritní rektor Vysoké školy
ekonomické Richard Hindls: „Rusko se nepochybně na tuto situaci připravovalo sedm let. Od anexe Krymu v roce 2014.“

„A já si dokonce myslím, že Rusko tuto šílenou věc spustilo teď, protože se Evropa ponořila do energetické krize sama o sobě.
Rusko moc dobře ví, že jakýkoliv krok, který situaci zhorší, jsou kladné body pro něj. Energie z Ruska je těžko nahraditelná.“

Podle Hindlse je ale Rusko zranitelné v technologiích. „Ruské hospodářství je ve zdrcující většině postaveno na těžkém
průmyslu. Na těžbě a prodeji surovin a nerostů. Rusko nemá kdovíjak technologicky vyspělý systém.“

„A právě tady je Rusko možná zranitelnější než ve finančních sankcích nebo v sankcích zaměřených proti oligarchům. Protože
technologie dnes Rusko nemá. A viděli jsme všichni, co se stalo, když jsme neměli dost čipů do aut.“

Doležalová: Putin se bude dívat dál

Hospodářská historička a pedagožka na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a v Cambridge Antonie Doležalová
ovšem připomíná, že ačkoli jsou současné sankce namířené proti nejbohatším Rusům anebo na pohyby kapitálu, ve kterých
jsou zainteresováni ti nejbohatší Rusové, mohou mít velký dopad.

„Ve skutečnosti 10 % nejbohatších Rusů vlastní 85 % ruského bohatství. To znamená, že jakákoliv sankce proti této skupině
Rusko velmi citelně zasáhnou,“ popisuje Doležalová a ekonom Lukáš Kovanda dopočítává: „Sankce mohou Rusko odstavit až
od 300 miliard dolarů, tedy 6,6 bilionu korun. To už je něco opravdu zásadního.“

Doležalová je ale rozhodně pro tvrdší přístup. Připomíná sankce a reparace uvalené na Německo po první světové válce, krizi
na Kubě, projekt Hvězdných válek, ale i Mnichov nebo srpen 1968 v Československu. A úplně odmítá, jak americký prezident
Joe Biden bere ve svých úvahách ohled především na „Američany stojící fronty na pumpách“.

„Jestliže budeme dělat, že se nic na Ukrajině nestalo, jestli pro hladký průběh dalšího byznysu a dodávek energie se bude
západní Evropa nebo zbytek světa tvářit, že se nic neděje, tak se Putin bude dívat dál,“ předvídá historička.

„Asi by měla být nějaká veřejná diskuse,“ souhlasí s ní Kovanda. „Vyslat třeba i k politikům v rámci veřejné diskuse signál: Jsme
ochotni přijmout, že budeme mrznout, že budeme platit horentní sumy za energie, když to pomůže zneškodnit Putinův režim.“

Neodepisujme Ukrajinu! Stůjme při ní! Z historie ruských prohraných válek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.02.2022 , Zdroj: forum24.cz , Autor: Jaroslav Kurfürst , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.02.2022 16:53 , Celková
návštěvnost: 4 170 000 , RU / měsíc: 1 130 356 , RU / den: 115 248 , Rubrika: Nová Orientace , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,28 , Návštěvy
za měsíc: 5 000 000
Jedno moudré přísloví praví, že „válka musí dojít až ke tvým dveřím“. Ano, válka je něco, co úmyslně vytěsňujeme. Nechceme
to natolik, že se přesvědčujeme, že nebude, že je daleko nebo že se nás netýká. Ona se nás ale týká vždy. To, co se děje na
Ukrajině, je skutečně válka za Evropu a hodnoty, na nichž stojí západní civilizace.

Teprve výbuchy na předměstí ukrajinských měst donutily některé západní a bohužel i některé české politiky procitnout z jejich
představ, do kterých se ve výšinách své moudrosti zamilovali natolik, že opačné názory neslyšeli, shazovali a někdy i trestali.
Naštěstí těch, kteří vidí realitu a znají cenu demokracie a svobody, je mnoho a současná česká vláda a její kroky jsou toho
důkazem.
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Propaganda o vítězstvích ruských zbraní
Sovětská a ruská propaganda v nás zasela pocit neporazitelnosti ruských zbraní a nepřekonatelné mohutnosti této geograficky
i hodnotově většinově asijské země. Československé socialistické školství nám vštěpovalo úctu k vítězné sovětské armádě,
kterou nepřesně a účelově identifikovalo s Rusy. Každý, kdo se tomuto propagandistickému a manipulativnímu narativu
postavil, byl fašista a zločinec.

Upravený obraz vítězství ve druhé světové válce jsme konzumovali ve filmech, populární kultuře i vzdělání. Významné zbytky
osnov socialistického školství však zůstaly zachovány dodnes a výuka ve školách stále dostatečně nereflektuje potřebu učit se
o moderních dějinách objektivně.

Aniž bychom snižovali lidské oběti na ruské straně, nesmíme zapomínat, že vítězství ve druhé světové válce stálo významným
způsobem také na obětech Ukrajinců nebo Bělorusů a dlouhé řady dalších národů.

Navíc to nebylo jen vítězství Sovětského svazu, ale byl zde obrovský podíl spojenců včetně jejich obětí. Málo se mluví i o tom,
že už během tažení sovětských vojsk se projevoval násilný a imperiální charakter politiky Moskvy, který mimo jiné vyústil ve
vytvoření koloniálního systému socialistických satelitů, který sám sebe nazýval „táborem míru“.
Prohrané války Ruska
Rusko však ve svých dějinách většinu válek prohrálo. Zejména tam, kde narazilo na houževnatý odpor armády nebo
obyvatelstva, resp. technologicky vyspělého soupeře. Mluví se o nich málo. Ruská propaganda o nich mlčí zcela, ale stojí za to
projít se dějinami.

Rusové vedli historicky celou řadu konfliktů právě na západě, na území dnešní Ukrajiny a Běloruska. Až do vlády Petra
Velikého byli vůči Litevskému knížectví, Polákům a Švédům spíše neúspěšní. Podle statistiky vypracované Vladimirem
Solovjovem, skvělým ruským historikem konce 19. století, Rusové prohráli přes 70 % z celkových 50 bitev, které na severu a
západě vedli v rozmezí 13.–15. století.

Se střídavými úspěchy i neúspěchy se snažili podrobit si Ukrajinu, upevnit pozice na březích Černého moře a proniknout na
perský jižní břeh Kaspiku. Po střetech s Turky a Peršany byli nuceni se stáhnout. Na těchto frontách později uspěla především
Kateřina Veliká, jejíž agresivní politika byla fatální pro národy Krymu, ukrajinskou i polskou státnost.

Na samém počátku 19. století skončilo naprostým fiaskem tažení ruského imperátora Pavla I. do Indie a o několik desítek let
později Rusko utrpělo drtivou porážku v krymské válce (1853–1856). Evropské mocnosti se proti němu tehdy pevně semkly.
Tato porážka Rusko silně zasáhla a díky jednotě Evropanů odcházelo s neúspěchem i z berlínského kongresu v roce 1878.

Neúspěchy expanze do Evropy vedly ruské vedení vždy k uraženému obratu, tj. k Evropě zády, a expanzi v Asii. Na konci 19.
století však Rusko již ovládalo pacifické pobřeží, a proto svou pozornost upřelo na Korejský poloostrov a Mandžusko. Drtivá
porážka Ruska v rusko-japonské válce byla jedním ze spouštěčů konce ruského impéria.

Na dveře však klepala první světová válka, na jejímž zažehnutí mělo Rusko významný podíl. Věřilo, že tento konflikt povede k
zisku kontroly nad černomořskými úžinami i Konstantinopolí – dnešním Istanbulem, tehdy v ruských očích „druhým Římem“. Po
mnoha válečných neúspěších se Rusko zcela sesypalo zevnitř. Dojednaný brestlitevský mír znamenal nakrátko vytouženou
státnost i pro Ukrajince a Bělorusy.
Sovětské porážky
Bolševici následně usilovali o zažehnutí komunistických požárů na mnoha místech, nikde neuspěli. Jejich vojenské tažení proti
Polsku skončilo ostudnou porážkou. Poláci Rusy vyhnali a donutili je podepsat rižský mír.

Bolševickému Rusku a po něm Sovětskému svazu se do války nedařilo rozšířit území, na němž by panovala komunistická
ideologie. Možnost k tomu poskytla až smlouva s Hitlerem, která mu přinesla nové geopolitické zisky. Ani zde to však nešlo
hladce, pokud Rusové narazili na odpor.

V „zimní“ finsko-ruské válce zahájené na konci listopadu 1939 přepadla sovětská vojska Finsko. Jak už tomu u „ruských“ válek
bývá, vše začalo lží. Sovětské jednotky ostřelovaly pod finskou vlajkou vlastní pohraniční vesnici Mainila (odtud tzv. mainilský
incident), aby si vytvořily záminku. Finové však Rusy po čtyřech měsících bojů vyhnali a Sovětský svaz byl za toto
nevyprovokované ilegální přepadení vyloučen ze Společnosti národů, kam byl přijat jen několik let předtím kvůli hrozbě ze
strany Německa.

Teprve vítězství sovětských národů a západních spojenců nad německým nacionálním socialismem poskytlo sovětskému
vedení nezpochybnitelnou legitimitu, status i charisma. Charisma udržované totalitním režimem, vymýváním mozků, nucenými
pracemi a násilím, militarizací společnosti, jejíž stíny dnes dopadají na Ukrajinu. Lživá propaganda mimo jiné živila i
hypertrofovaný patriotismus – který přežil svou smrt a dnes vstal z popela.

Souběh rozpadu koloniálního systému a ruské odhodlanosti vedl k územní nenasytnosti. Její obětí se v roce 1979 stal
Afghánistán. Ruská invaze do Afghánistánu byla, stejně jako rusko-japonská válka, předehrou konce impéria.

Sovětský svaz se poté rozpadl, což patřilo mezi největší geopolitická požehnání krátkého a krvavého 20. století. Rusko prohrálo
i válku studenou. Tentokrát to již nebyl Sovětský svaz, kdo prohrál. Bylo to Rusko. Mnoho národů Sovětského svazu vyhrálo.
Získalo státnost.

Postsovětské Rusko
V roce 1996 začalo Rusko válku proti Čečensku. Krveprolití v malém Čečensku na severním Kavkaze však skončilo fatálním
neúspěchem ruské armády. Rusko roku 1999 začalo druhou čečenskou válku. Naprosto brutálním způsobem Čečensko
zdecimovalo a do čela „údělné republiky“ v rámci Ruské federace posadilo násilnického loutkového diktátora.

Ani ruskou agresi proti Gruzii v roce 2008 nelze označit za čisté vítězství. Ruské jednotky byly nekoordinované, pohyb
mechanické armády naprosto neodpovídal moderním standardům vedení války. Samo ruské vedení bylo natolik zděšeno
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neefektivitou svých ozbrojených sil, že právě tehdy zahájilo velkou reformu.

Při první agresi proti Ukrajině a anexi Krymu v roce 2014 jsme viděli ruské ozbrojené síly již jako mnohem efektivnější. Rusko
však tehdy na Ukrajině nedosáhlo svých cílů. Nastrčené ruské jednotky na Donbase nejenže ukrajinskou obranu neprolomily,
ale dokonce ztratily již jednou dobytá území a byly zatlačeny.

Ruské obyvatelstvo bylo od té doby připravováno na válku. Propaganda byla stále tíživější a rozlévala se do mediálního
prostoru i za hranicemi Ruska. Neidealizujme si proto ruskou společnost. Ruských demokratů je malé množství, a o to více
bychom je měli podporovat. Většina Rusů ví, že jim lžou, ale jsou k tomu lhostejní, nebo se nakazili virem imperiálního,
patriotického nacionalismu. Tuší však, že toto je útočná válka. Neudělají proti ní mnoho, ale nebudou ochotni v ní umírat, jako
tomu bylo ve druhé světové válce. Podpora útočné války potrvá jen do prvních vážných neúspěchů.

Od roku 2014 prošla ruská armáda reformou, řadou cvičení a přezbrojením. A ano, Rusko je dnes jaderná mocnost vedená
nepředvídatelným vůdcem, jehož věrohodnost je minimální. Ruská přesila na Ukrajině je mnohonásobná, měřeno technikou –
letadly, tanky, bojovými vozidly i výzbrojí. Dějiny nás však učí, že statistiky nestačí.

Stůjme při Ukrajině!
Nerad se uchyluji k citaci z Lenina, ale měli bychom si být vědomi logiky, se kterou násilníci pracují. Je mu připisováno tvrzení:
„Zkuste to bodákem. Je-li to měkké, vbodněte. Narazíte-li na ocelovou pevnost, ustupte.“ Obávám se, že tuto logiku si budeme
muset při jednání s dnešním Ruskem vrýt do paměti. Rusko zdaleka není neporazitelné. Ukrajinci se houževnatě brání, ale
nesmí zůstat sami. Symboly a slova podpory jsou důležité, ale nestačí.

Proto je nutná materiální podpora. Pomoci může každý. Finančně, ubytovací kapacitou, podporou Ukrajinců zde a podporou
české vládní politiky, která Ukrajinu jednoznačně podporuje, a to nejen slovy. Semkněme se. Buďme si vědomi své síly i síly
našeho spojenectví v NATO a EU. Stůjme při Ukrajině. Nevíme, jak vše skončí, ale záleží to i na nás.

Mgr. Jaroslav Kurfürst, Ph.D., je politický geograf a diplomat, věnuje se tématům transatlantické bezpečnosti i evropské a ruské
zahraniční politice. Od roku 1997 je zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR; působil na českých zastupitelských
úřadech v Moskvě, Washingtonu a Bruselu (v letech 2014–2019). Od roku 2019 je zvláštním zmocněncem MZV pro Východní
partnerství, externě přednáší na FSV  UK  a FF UK.

Leverkusen zvítězil i bez Schicka a upevnil si třetí místo v tabulce URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.02.2022 , Zdroj: tn.cz , Autor: Jakub Martinovský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.02.2022 18:17 , Celková návštěvnost:
15 514 249 , RU / měsíc: 2 942 884 , RU / den: 341 691 , AVE: 19 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,80
Patrik Schick sice bude několik týdnů mimo kvůli zranění, ale to Leverkusenu v neděli vůbec nevadilo, jelikož si bez problémů
poradil a Arminií Bielefeld 3:0. Bayer si tak upevnil třetí místo v tabulce. Večer se ještě představí vedoucí tým tabulky Bayern
Mnichov na hřišti Frankfurtu.

Fotbalisté Leverkusenu se nyní budou muset obejít několik týdnů bez Patrika Schicka, který se zranil minulý týden v utkání
proti Mohuči. V sobotním duelu proti Bielefeldu to vůbec nebylo znát. 
Už po půlhodině hry se Bayer dostal do vedení zásluhou Alária, který tečoval střelu Paulinha. Po necelé hodině hry to už bylo o
dva góly, když se po rychlé akci prosadil Diaby. Stejný hráč pak stvrdil výhru Leverkusenu v 82. minutě na 3:0. 
Sobotní výsledky 24. kola Bundesligy: 
SC Freiburg –? Hertha BSC 3:0 
Branky: 12. Grifo (pen.), 83. Schade (Demirović), 86. Höler 
Fürth –? Kolín nad Rýnem 1:1 
Branky: Griesbeck (Itter) – 53. Kainz (Hector) 
Bayer Leverkusen –? Arminia Bielefeld 3:0 
Branky: 31. Alario (Paulinho), 58. Diaby, 82. Diaby 
Borussia Mönchengladbach –? Vfl Wolfsburg 2:2 
Branky: 42. Thuram (Pléa), 82. Embolo – 6. Wind (Baku), 33. Bornauw (Philipp) 
1. FC Union Berlín –? 1. FSV  Mohuč 3:1 
Branky: 7. Haraguči, 56. Becker (Giesselmann), 75. Awoniyi (Becker) – 90. Burgzorg 
18:30 Eintracht Frankfurt –? Bayern Mnichov 
TN.cz 

Leverkusen se raduje z gólu do sítě Bielefeldu Zdroj: Profimedia 

Ruský útok na Ukrajinu
RÁDIO , Datum: 26.02.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.02.2022 18:53 , Poslechovost pořadu: 38 604
, Pořad: 17:34 Zaostřeno , AVE: 4 012 400,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,43

Vít POHANKA, moderátor 
Ruský útok na Ukrajinu odsoudila většina světa. I podle jinde velmi diplomatického generálního tajemníka OSN António
Guterrese Rusko pod vedením prezidenta Vladimira Putina jednoznačně porušilo Chartu světové organizace napadením států,
jehož nezávislost a suverenitu uznalo.

osoba 
Zastavte své jednotky, zastavte útok na Ukrajinu.
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Vít POHANKA, moderátor 
Vyzval prezidenta Putina šéf Organizace spojených národů. I český prezident Miloš Zeman, který byl zatím vůči Rusku, podle
kritiků často až příliš smířlivý, agresi odsoudil. My Češi, Moravané a Slezané jsme přitom byli v posledních desetiletích vůči
Rusku a jeho chování víc rozdělení než ve vztahu k jiným národům. A podobné je to s naší podporou a někdy nepodporou
Ukrajiny. V následujícím pořadu Zaostřeno shrnuji postoje české politické reprezentace a hlavně veřejnosti, které jsem mapoval
v předchozích letech. Od mikrofonu vás zdravím Vít Pohanka. Listopad 2018, písničkář Jaromír Nohavica zůstává v
moskevském Kremlu vyznamenání Puškinovu medaili z rukou ruského prezidenta Putina. A v následném proslovu se hlásí k
inspiraci například ruským básníkem Bulatem Okudževou. Ponechme stranou skutečnost, že se Bulat Okudžava sice narodil v
Moskvě, ale jeho otec byl Gruzínec a matka Arménka. Tedy to nebyl přísně vzato růst. Samotná skutečnost, že Jaromír
Nohavica letěl do Moskvy, vyznamenání z rukou ruského prezidenta Vladimira Putina přijmout vyvolala v Česku kritiku
přinejmenším významné části veřejnosti. Proč? Rusům se nedá důvěřovat. K tomu dospěl přece už český obrozenec Karel
Havlíček Borovský, po svém pobytu v Rusku v první polovině devatenáctého století. Kdy napsal.

osoba 
Dosvědčiti mohu, že Rusové s ostatními Slovany, nikoliv bratrsky, nýbrž nepoctivě a sobecky smýšlejí. To už jsou mi milejší
Maďaři, kteří proti nám bojují otevřeně, než Rusové přibližující se s jidášským polibkem, aby nás pak strčili do kapsy. Tito
pánové počínají všude místo ruský a říkaji a psáti slovanský. Aby pak místo slovanský zase také ruský říci mohli.

Vít POHANKA, moderátor 
A v podobném duchu mluví také spoluzakladatel facebookové skupiny Rusko je světový nepřítel Otakar Brabec. Její název i
jemu samotnému přijde možná přehnaně dramatický. Nicméně respektuje prý názory podobně smýšlejících lidí, kteří chtějí
hlavně varovat před velmocenskými tendencemi Moskvy.

Otakar BRABEC, spoluzakladatel facebookové skupiny Rusko je světový nepřítel 
Současné Rusko a jeho historii vnímám zejména po roce 1917. Od samého počátku vlastně vzniku našel samostatného
Československa, pod vedením různých těch organizací, jako byla Čeka, NKVD, KGB. Dneska je to FSB a GRU. Tak jsou
vedeny proti naší zemi. Nechci říct podvratné, to zní tak archaicky, ale prostě různé akce, které neslouží k prospěchu naší
země ani našich, našich občanů.

Vít POHANKA, moderátor 
Pan Brabec přitom necítí potřebu, aby se do Ruska vypravil a přesvědčil se na vlastní oči, jestli je tahle země opravdu takovým
nepřítelem, za kterou ji označuje facebooková skupina, kterou spoluzaložil.

Otakar BRABEC, spoluzakladatel facebookové skupiny Rusko je světový nepřítel 
No, víte v době, kdy se mohlo pouze do Ruska a do jiných spřátelených zemí, tam nemělo cenu jezdit, protože tam bez
bumážky vás nikam nepustili. A dneska upřímně řečeno, o to ani nestojím. Protože dneska je takový množství různých zdrojů,
kdy můžu vidět, ano, můžu vidět výstavní části Moskvy, můžu vidět Islamy nebo respektive vesnice zbídačelé 20 kilometrů od
Moskvy a nemusí tam jezdit ani.

Vít POHANKA, moderátor 
Řekl mi pan Otakar Brabec. Písničkář Jaromír Nohavica mi pak před časem v Ostravě vysvětlil, že si vztah k ruské poezii a
literatuře vytvořil už jako mladý jinoch, když mu bylo 13 nebo 14 let.

Jaromír NOHAVICA, zpěvák 
To byly ty časy, kdy byl ten tak rok, kolik to bylo 67-68. Já jsem, na kytaru jsem hrál Kryla, prostě to byly úžasné časy, kdy jsem
se učil zpaměti jeho písničky. A vedle toho z tátovo knihovny jsem si vytáhl, povídám si, někdy v těch letech přesně nevím, jsem
si vytáhl plamen a tam nějakých Bulgakov, kapitola z jeho románu mistra Markétka a kapitola o Pilátu /nesrozumitelné/ a já jsem
sklapl. Něco takového jsem v životě nečetl, něco tak fascinujícího, úžasného v tom věku mladém a už jsem se okamžitě začal
pídit a začal jsem se pídit po všech takových to v té době, řekl bych takový trošku zakázaný autor, protože všichni ti, kteří mě
tehdy oslovili. To byl Budín, to byl Juščenko, to byl Andrejev. Jeho fixní idea, pak jsem se dostal k těm klasikům jako k dalším a
dalším a k literatuře. Myslím, že ten, ten iniciační zážitek toho, co mě oslovilo jako velmi a ukázalo mi, tudyma jdi. Tak bylo v té
ruské literatuře mistra Markétka od Bulgakova stejně jako v polské literatuře Ivaškovič a jeho povídky.

Vít POHANKA, moderátor 
Mně přijde i po těch, zmíním to nedávných cestách po Sibiři a že jsem se podívali na Kamčatku, že Rusové jsou na jednu
stranu strašlivě srdeční, ale na druhou stranu dokáží být strašlivě nepříjemní. Dokáží být velkorysí a na druhou stranu dokáží
na vás být tak hnusní kvůli nějaké drobnosti a podobně. Cítíte to také tak?

Jaromír NOHAVICA, zpěvák 
Je to i v té literatuře. To jsou ty vrcholy a pády. Opravdu obrovské. My jsme zvyklý na takovou jakousi, jedeme mezi čtyřkou a
šestkou. Ten zvuk pouštíme na čtyřku a na šestku ty zvukaři. Aby to bylo tak prostě akorát uměřené, uměřené. My se bojíme
těch extrémů, vyletět nahoru nebo dolů, jakkoliv. Teď jsem mluvil o srdci, ale stejně jako o nenávisti. My tam pořad děláme tak
jakoby trošku z distanci bokem, tak se díváme hlavou. Kdežto ano souhlasím s tím, že ale to je i v té ruské literatuře i v té ruské
poezii. Prostě tam jsou záludné nějaké kolikrát temnoty, hlubiny, který, kterých až nedomyslíš, co počkej, co myslí vážně. Ano, i
to myslí vážně, i to myslí vážně.

Vít POHANKA, moderátor 
Jaromír Nohavica, rozhovoru z roku 2020. Jeho pohled byl čistě literární a poetický. V té době ale také existovala například
facebooková stránka, Chceme pryč z NATO a Evropské unie, Rusko je náš opravdový přítel. Jak vyplývá už z jejího názvu,
nijak poeticky inspirovaná nebyla. Její zakladatel, hudebník Jiří Suchý mi tenkrát vysvětloval, proč existenci takové facebookové
stránky považuje za důležitou.

Jiří SUCHÝ, divadelník a hudebník 
Ptáte se mě, proč vidím z východu lepší, pro mě tedy lepší jít ne v područí, ale být přátelštějším vztahu než v tom západním?
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Co nám předvedla Amerika v posledních 100 letech ve světě? Co nám předvedla? Kolik zemí, kolik zemí zničila. Když vezmou
obyčejných 30, 40, 50 let pěkně. Kolik lidí, kolik lidí zemřelo? Kolik válek vyvolala Amerika? Kolik zemí navštívila svoji
demokracií a takzvanou svobodou slova? Kolik mrtvých za nimi zůstalo? A teď mi řekněte opak, kolik naproti tomu Rusko nebo
tedy Sovětský svaz.

Vít POHANKA, moderátor 
Ponechme teď stranou historická fakta. Třeba to, že za Stalina zemřely v pracovních táborech miliony lidí. Sovětský svaz de
facto ovládal také naši zemi prostřednictvím komunistické strany Československa. A ti starší z nás, kterým je přes 45 nebo 50,
si velmi dobře pamatují, jaké to bylo a jak to vypadalo. Vztah Čechů k Rusku prošel v každém případě po roce 1989 docela
zajímavým vývojem. Karel Svoboda je politolog z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Popisuje postoj České
republiky vůči někdejší supervelmoci v devadesátých letech minulého století.

Karel SVOBODA, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Na začátku bylo spíše považované jako země, kterou musíme tak trošku až litovat. Protože ten rozvrat byl prostě obrovský. A i
ten pohled na Rusko byl takový, že to je vlastně mafiánský stát. Chaos a ten tam vlastně bude vždycky, protože žádnou jinou
šanci Rusko nemá. Postupně se to měnilo, řekl bych v tom smyslu, že vlastně i ta ruská zahraniční politika jakoby získávala
větší razanci. Ono už v průběhu jugoslávské války Rusko podporovalo Srbsko. Nebylo to tak výrazné, ale s kosovskou krizí,
rozšiřováním NATO, se i ten tlak Ruska zintenzivnil a i řekl bych z české strany bylo výrazně silnější ten pocit, jako Rusko
začíná opět být silné a nebezpečné.

Vít POHANKA, moderátor 
Sociologický ústav České akademie věd dlouhodobě společenské postoje k jiným národům sleduje. Jan Červenka z Centra pro
výzkum veřejného mínění potvrzuje, že se postoj Čechů vůči Rusku v posledních desetiletích opravdu výrazně změnilo.

Jan ČERVENKA, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR 
Tam je vidět, že v devadesátých letech vlastně do toho roku 2001, 2002 existoval ve vztahu k Rusku velice silný, jednoznačný
despekt prostě přes 70 % lidí hodnotilo ekonomickou úroveň Ruska jako velmi špatnou. Velmi, velmi negativně, v podstatě
pozitivní ohlasy se tam téměř neobjevovaly a někdy zhruba v polovině té minulé dekády se to začalo postupně měnit. A v
současný době nebo tedy v tom loňském roce byl v podstatě ten podíl těch pozitivních hodnocení a negativních hodnocení
vyrovnaný. Bylo to 45 % na 45 %. Čili výrazným způsobem se mění pohled Čechů na Rusko jako na zemi třeba z toho
ekonomického hlediska. Prostě ten někdejší despekt, takovéto dívání se skrz prsty na to, jaký Rusové jsou zaostalí nebo
takhle, tak to už je dneska minulost.

Vít POHANKA, moderátor 
Rusko je přitom nepochybně země s obrovským ekonomickým potenciálem. Dovážíme zní hlavně ropu a plyn, tedy suroviny
nezbytné pro každodenní fungování našeho státu. I tak se ale jeho podíl na českém zahraničním obchodě dlouhodobě
pohybuje mezi pouhými dvěma až třemi procenty, víc to není. Jenom s Německem máme obchodní výměnu 10× vyšší. Dalším
největším obchodním partnerem je pro nás asi celkem přirozeně pětimilionové Slovensko. Nebýt toho plynu a ropy je pro nás
skoro 150 milionové Rusko naprosto zanedbatelným obchodním partnerem. Není tedy debata o jeho vlivu na Česko z
ekonomického pohledu jenom příslovečným mlácením prázdné slámy. Zeptal jsem se politologa Karla Svobody.

Karel SVOBODA, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Když se na to podíváme opravdu jenom takhle, tak ano. Rusko má samo vnitřní problémy, potíže jeho investiční prostředí je
mírně řečeno špatné. Oni si to Rusové uvědomují sami. Máte tam několik iniciativ. Alexej Kudrin, toho nikdo nemůže obviňovat
z nějakého opozičnictví. Je to bývalý ministr financí, jeden z blízkých spolupracovníků Vladimira Putina. Tak ten mluví naprosto
otevřeně o zvůli policejních složek o úplatnosti soudu o chabém vlastnickém právu. Tohle jsou všechno věci, které Rusko
limitují daleko více než ty politické. To je, vy když tam zkusíte investovat, nejste dostatečně velcí, tak vám reálně může hrozit to,
že o svojí firmu přijdete. Tady nemusíme chodit příliš daleko. Petr Kellner a jeho PPF, když investovala do Ruska do Ingo
strachu, byla velmi ráda, že z toho vlastně vycouvala, a to jenom za pomocí Generali.

Vít POHANKA, moderátor 
Zmínil v roce 2020 Karel Svoboda z Fakulty  sociálních  věd  jednu zjevně nevydařenou investici českého miliardáře Kellnera
do ruské pojišťovací společnosti. Krátce poté propukla pandemie koronaviru a poznamenala negativně globální ekonomiku.
Ruský plyn a ropu samozřejmě potřebujeme a odebíráme dál. I tak ale obchodní výměna mezi Českem a Ruskem zůstává
víceméně na stejné minimální úrovni. Bez ohledu na potenciál, počet obyvatel a z geografického hlediska obrovský trh, je pro
nás Rusko dál jednou z ekonomicky méně významných zemí. A platí to i teď v roce 2022, kdy Rusko rozpoutalo válku na
Ukrajině.

mluvčí 
Posloucháte Zaostřeno, pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli o půl šesté odpoledne na
Plusu.

Vít POHANKA, moderátor 
Ukrajina se potýká s nestabilitou od svého novodobého vzniku začátkem devadesátých let. Rusko sice její nezávislost uznalo,
ale neustále do dění v Kyjevě zasahovalo. Děly se mírně řečeno, divné věci. Možná si vzpomenete na oranžovou revoluci z
roku 2004. Ta vynesla k moci Viktora Juščenka, který byl zřejmě před volbami otráven dioxiny. Premiérkou se tenkrát
mimochodem stala Julije Tymošenková za Brežněvových časů aktivní funkcionářka Komsomolu, odsouzená později za údajnou
korupci ve funkci premiérky a po několika letech osvobozená po tlaku mimo jiné evropského parlamentů. Ať už byl u vlády v
Kyjevě v devadesátých letech prezident a bývalý vysoký komunistický funkcionář Leonid Kučma, později Viktor Juščenko, Viktor
Janukovyč, čokoládový magnát Petro Porošenko nebo teď bývalý herec a moderátor Volodymyr Zelenskyj, ukrajinská politická
reprezentace popravdě řečeno nikdy nepůsobila moc důvěryhodně. Novinář a bývalý poslanec Evropského parlamentu Jaromír
Štětina byl zvolený jako nestraník na kandidátce TOP 09 a STAN. Postsovětským prostorem se dlouhodobě zabývá, působil
tam, jak možná víte jako zpravodaj. Před časem mi vysvětloval, proč podle něj stálo za to podporovat v roce 2014 snahu
Ukrajiny podepsat asociační dohodu s Evropskou unií a tedy stvrdit její definitivní odklon od Ruska. I když to pro tuhle zemi
znamenalo anexi Krymu a vznik odtrženeckých republik na východě země.
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Jaromír ŠTĚTINA, europoslanec /nestr. za TOP 09/ 
Především bych chytil zdůraznit, že tam na tom Majdanu ani tak nešlo o podpis asociační dohody, ale šlo o vzpouru. Šlo o
ukrajinskou vzpouru o bund. Ty Ukrajinci mají historickou paměť a pamatujou si na hladomor, pamatujou si na tu šílenou dobu
Leonida Iljiče Brežněva. Pamatuji si na gulagy. A nechtějí strčit hlavu do nového chomoutu takzvaného, jak tomu říká Putin
euroasijského svazu. Nechtějí do nového Sovětského svazu. Potom taky celý ten bund měl výrazně antikomunistický charakter.
To se tady u nás moc neříká. Bylo to, to kácení Leninů, když před pěti lety ten majitel začal. Takže je to taková pro mě
sympatická vzpoura proti minulosti a proti kremelskému vedení.

Vít POHANKA, moderátor 
Jenomže ono to vyvolalo reakce, když se podíváme dnes, jak to na Ukrajině vypadá, tak Krym ač podle mezinárodního práva
protiprávně, tak je pod kontrolou Moskvy. Východní Ukrajina určitě není pod kontrolou vlády v Kyjevě. Počet obyvatel klesá.
Ukrajinci stále jezdí za prací daleko a doma je bída. Takže nakonec ty důsledky po pěti letech vypadají hodně neradostně.

Jaromír ŠTĚTINA, europoslanec /nestr. za TOP 09/ 
Ano, neustále se tam střílí a lidé umírají. A Evropská unie v podstatě není schopna tu válku zastavit a máme tady nebezpečí, že
z toho bude nový takzvaný zamrzlý konflikt, jako je třeba Náhorní Karabach.

Vít POHANKA, moderátor 
A myslíte, že už to není zamrzlý konflikt jako Náhorní Karabach nebo jako Jižní Osetie nebo jako Abcházie nebo i třeba ta
situace v Podněstří?

Jaromír ŠTĚTINA, europoslanec /nestr. za TOP 09/ 
Ten vývoj konfliktů bývá velice pomalý. Ten Náhorní Karabach tam se už válčí 30 let a tady se válčí teprve 5 let. Ale ty, ty
nebezpečí tady existují. Já vám jedno řeknu, pro nás jaké nebezpečí z toho pramení. Jakýkoliv otřes, jakékoliv kataklyzma,
které by tam nastalo, bude znamenat pohyb, možná i milionů lidí. Nezapomeňte, že dneska je tam asi půldruhého milionu IDP
uprchlíků. To jsou ti, kteří nejdou do zahraničí, ale bloudí po zemi, když přišli o své domy, domy a domovy. Teď si představte,
kdyby nastal hlad nebo se válka rozšířila, tak co nastane? Ty uprchlíci budou cestovat na západ. A může se stát, páč oni to
jednoduchý, oni sednou na autobus, oni sednou na vlak. Mají tady spoustu příbuzných, myslím tím v České republice a.
Najednou tady můžeme mít třeba půldruhého milionu nebo dva milionů Ukrajinců. Budeme křičet o pomoc. Budeme křičet o
pomoc například do Německa a jinam. Co nám řeknou Němci? Vy jste se na nás vykašlali tenkrát, když my jsme byli v nouzi.
Tak si to teďka vyřešte a takové nebezpečí tady skutečně existuje.

Vít POHANKA, moderátor 
Co by podle vás měli dělat Ukrajinci, respektive jejich politická reprezentace, aby se ta situace zlepšila a co zatím nedělají?

Jaromír ŠTĚTINA, europoslanec /nestr. za TOP 09/ 
Já si myslím, že je potřeba se vypořádat s korupcí. Ta korupce je v nejvyšších kruzích, že jo. Dokud to neudělají, tak nebudou
bohatnout. Oni ani za války bohatnout nemůžou, protože válka je strašně drahá záležitost. To vyčerpává tu ekonomiku, tu
Ukrajinu ničí. Čili je potřeba tu válku zastavit. Ale bohužel já to cítím velice dobře, že evropští politici, například i mí kolegové v
Evropském parlamentu to nebezpečí podceňují.

Vít POHANKA, moderátor 
Když si dnes po útoku Ruska na Ukrajinu poslechnete některá varovná vystoupení Jaromíra Štětiny v Evropském parlamentu
stará několik let, zní skoro věštecky.

Jaromír ŠTĚTINA, europoslanec /nestr. za TOP 09/ 
Dámy a pánové, jako výsledek ruských operací a blokád lodí došlo za poslední období k poklesu zisku ukrajinských asovských
přístavů Mariupol a Bergiansk o 30 %. Po nelegální anexi Krymu je až 80 % ukrajinského exportu nyní vedeno přes tyto
přístavy. Ruské akce na Azovském moři mají jednoznačný cíl. Dále ekonomicky a sociálně rozvrátit Ukrajinu. Vojenské cíle jsou
však ještě závažnější. Dochází k budování pozic k možnému útoku na Ukrajinu. Ruská armáda buduje v Azovském moři na
okupovaném území námořní základnu, která se jmenuje obrif. Proti nezákonným operacím Ruska na Azovském moři je nutné
důrazně zakročit. Dalším, dalším vyostření situace můžeme zamezit mezinárodní námořní operací, pod vedením spojených
národů nebo Evropské unie či uvalením sankcí na ruské přístavy v Azovském moři. Ukrajina nemůže zůstat osamocena.

Vít POHANKA, moderátor 
Daří se vám takovými vystoupeními něco změnit? Nepadá na vás z toho někdy možná až trošku pocit rozladění nebo dokonce
deprese?

Jaromír ŠTĚTINA, europoslanec /nestr. za TOP 09/ 
Co se týče na Azovského moře. Rusko chce udělat z Azovského moře svoje vlastní soukromé vnitřní jezero. A cílem toho je
pomoci zničit ukrajinskou ekonomiku. Poněvadž ty dva přístavy Bergiansk a Mariupol, které jsou na Azovském moři na
ukrajinské straně. Představují gró vývozu Ukrajiny. A jestli se jim podaří Moskvě, tam nevpouštět lodě. Tak to silně poškodí
Ukrajinu, a to je cílem té, té vojenské politiky v Azovském moři. Já jsem tam byl na tom Azovském moři nedávno. Jsou to 2 nebo
3 měsíce. Přímo ty plukovníci ukrajinské armády, se kterými jsme se tam setkali, s těmi vysokými veliteli přímo jako prosili
zoufale. Pomozte nám, pomozte nám, ale skoro některý ty chlapi vojenský skoro brečeli. Bylo to strašně silné. Ale co my tam
můžeme udělat v tom Evropském parlamentu? Já jsem se snažil jim vyhovět a taky jsem inicioval rezoluci, která Ukrajinu
podpořila o odsoudila stavbu toho mostu z ruské pevniny na Krymu a tak dále. Ale to je všecko hrozně málo. Já si myslím, že to
všecko vyplývá z toho, že moji kolegové, nemyslím tím jenom poslance, ale myslím tím třeba i politiky samotné Evropské unie.
O tomu Rusku vědí hrozně málo.

Vít POHANKA, moderátor 
Tohle mi řekl Jaromír Štětina v roce 2019. Dneska máme rok 2022. Rusko na deklarované bratrský slovanský národ zaútočilo.
Dalo jasně najevo, že si v téhle části východní Evropy chce udržet rozhodující slovo. Jaromír Štětina před ruskou agresí
varoval dlouhá léta. Pociťuje dnes třeba i určité zadostiučinění. Zastihl jsem ho jenom na telefonní lince špatné kvality, ale jeho
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slova by přesto na závěr nejspíš měla zaznít.

Jaromír ŠTĚTINA, europoslanec /nestr. za TOP 09/ 
Jak můžu mít zadostiučinění z toho, když se někdo někdo zabíjí. Žádné zadostiučinění necítím, naopak jsem velmi zarmoucený.
Já už jsem to říkal, že Putin je zločinec, ale nikdo to nepřijal u nás. To musí ti politici, kteří rozhodují o sankcích proti Rusku,
uvědomit.

Vít POHANKA, moderátor 
Jaromír Štětina, novinář a bývalý europoslanec za TOP 09 a STAN. Dnešní Zaostřeno věnované našemu vztahu k Rusku a
Ukrajině končí. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. Od mikrofonu vás zdraví a na slyšenou se těší Vít
Pohanka.
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Západ domlouvá nové sankce, tvrdě zní hlavně zablokování ruských devizových rezerv

Před půlnocí ze soboty na neděli – shodou okolností zhruba v době, kdy se nad Kyjevem znovu rozezněly sirény varující před
dalšími ruským útoky – se objevil nový, do té doby nijak zvlášť neprobíraný nápad, jak Rusko ekonomicky přitlačit ke zdi.
Západní mocnosti podle dohody potvrzené Evropskou komisí slibují zablokování ruských devizových rezerv.

Má jít o další krok kromě intenzivně diskutovaného odstřižení Ruska od platebního systému SWIFT. Agentura Bloomberg nyní
mluví o „drastických sankcích“, které mají „ochromit ruskou ekonomiku a její finanční systém“ a „izolovat zemi jako vyděděnce,
podobně jako Venezuelu, Írán nebo Severní Koreu“.

Putinův režim zvedl devizové rezervy za posledních pět let o polovinu na 643 miliard dolarů. Z toho skoro půl biliónu je v cizích
měnách, hlavně v dolarech a eurech, zbytek ve zlatě. Účel hromadění rezerv se nyní zdá být jasný – jde o nutnou zásobu, aby
Kreml měl z čeho financovat válečné výdaje a další těžkosti spojené se snahou Západu Rusko potrestat a ekonomicky izolovat.

Vzhledem k velikosti ruské ekonomiky nejde o zas tak extrémní částku. Třeba Česko má v přepočtu na hrubý domácí domácí
produkt rezervy větší (70 procent oproti ruským 40 procentům), což je vedlejší následek zdejších měnových intervencí z let
2013–2017. V absolutním vyjádření jsou ale nyní ruské rezervy čtvrté nejvyšší na světě po Číně, Japonsku a Švýcarsku.

Ruské banky před invazí intenzivně hromadily zahraniční hotovost, v prosinci domů dovezly bankovky za pět miliard dolarů.
Podstata sankcí by ale měla spočívat v tom, že zdaleka ne všechny rezervy si země vedou v hotovosti. V normálním světě má
převahu digitální stopa, tedy vzájemné uznávání aktiv mezi centrálními bankami v rámci zaběhaného a transparentního režimu,
kde pozici jednotlivých zemí sledují a zveřejňují globální instituce jako Mezinárodní měnový fond nebo Banka pro mezinárodní
vypořádání.

Pokud by se západní mocnosti dohodly, že aktiva ve svých měnách přestanou Rusku uznávat, zní to jako cesta, jak velkou část
finančních zásob skutečně zmrazit a znemožnit jejich použití k financování válečných výdajů. Hotovostí nebo zlatem bude moci
Kreml platit dál, účetně evidovanými dolary a eury už ne.

„Zavazujeme se zavést restriktivní opatření, která zabrání ruské centrální bance použít její zahraniční rezervy způsobem, který
podkopával dopad našich sankcí,“ stojí ve společném stanovisku Francie, Německa, Itálie, Británie, Kanady, Spojených států a
Evropské komise, které v sobotu večer představila předsedkyně komise Ursula von den Leyen. Japonsko coby signatář chybí
zřejmě kvůli spěchu a časovému posunu, Čína hraje po invazi směrem k Rusku vlastní hru.

Z textu plyne, že Rusko o své dolary nebo eura nepřijde, ale mělo by přijít o možnost za ně cokoli nakupovat – přinejmenším za
ty devizy, které nemá v hotovosti, ale jsou jen digitálně zaúčtované v rámci globálního finančního systému. V praxi by logika
měla být zřejmě taková, že v zemích, které se k iniciativě přidaly nebo přidají, nebude ruské platby nikdo přijímat. Otázkou je,
co by se dělo, pokud by Rusko chtělo svými virtuálními dolary nebo eury platit třeba právě Číně nebo jiným zemích.

První komentáře k nově navrženému opatření zněly tak, že by mělo jít o bezprecedentní krok, jehož praktické dopady se tedy
teprve ukážou. Těžko tedy odhadovat, nakolik by třeba Spojené státy mohly dolarové transakce blokovat – zda by dolary od
Putina nemohl přijmout nikdo, anebo by takovou směnou vznikl jen nový typ vzájemného závazku, který by se vypořádával až
časem podle toho, na čem by se partneři bilaterálně dohodli. Lze také čekat propad rublu, který rázem není tak dobře krytou
měnou jako před invazí nebo ještě v pátek.

Kromě zmražení rezerv se výše jmenované mocnosti dohodly po dřívějším váhání také na odstřižení Ruska od platebního
systému SWIFT, nicméně společné prohlášení mluví o tom, že od systému budou odpojeny jen „vybrané ruské banky“. Tento
krok by jim měl znemožnit provádění standardních zahraničních plateb skrz systém, na který jsou banky zvyklé a který dnes v
mezinárodním platebním styku dominuje. De facto by tedy mělo nastat to, že bude těžší klientům těchto bank poslat peníze ze
zahraničí a že těžkosti nastanou i při bankovních převodech ven z Ruska.

Otázkou je, jak půjde blokádu obejít přes ty ruské banky, na které se nebude omezení vztahovat. A také nakolik se Rusko
stihlo na tento krok, o kterém se mluvilo už po anexi Krymu, připravit – nějak zřejmě ano, protože SWIFT je sice velmi populární
a standardizovaný mechanismus, ale má alternativy, třeba konkurenční čínský systém.

Další sankce se mají týkat ruských občanů, kteří jsou s válečným tažením spojeni a kteří by měli přijít o možnost kupovat si
občanství jinde po světě. Dále má vzniknout „transatlantická jednotka“, která bude mít za úkol postarat se o zmražení majetků
takto sankcionovaných Rusů. S tím mimochodem souvisí i další sobotní zpráva, která přišla už během dne a podle které ruský
miliardář Roman Abramovič přestal být oficiálně vlastníkem londýnského fotbalového klubu Chelsea. Svůj podíl vložil do
nadace, kterou vede jeho právník.

Pokud sankce skutečně zaberou, Rusku se ztenčí zdroje na financování války, ale ne bezprostředně. Reakce Vladimira Putina
je navíc – stejně jako veškeré jeho počínání posledních dnů – zcela nepředvídatelná. Objevily se už úvahy, že ruský režim by
mohl občanům v případě finanční nouze sáhnout na vklady. Podle znalců ruské problematiky je nutné připravit se i na variantu,
že Putin bude ekonomickými dopady zaskočen - a o to víc bude svou agresi stupňovat. „Nadarmo se neříká, že krysa zahnaná
do kouta je daleko nebezpečnější než ta, která má možnost se volně pohybovat,“ uvedl k debatě o zmražení devizových rezerv
ve vysílání České televize politický geograf UK FSV  Michael Romancov.

„Tady je to naše, řekneme vám proč.“ Putin postupuje v logice, kterou vymysleli a prosazovali všichni sovětští
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Komentář Michaela Romancova: Válka, kterou Putin rozpoutal, je fyzickým pokusem o návrat ruské moci na území, o němž se
domnívá, že má být jeho. Mluví o tom už nejméně od minulého léta. Jedná se o aktivitu tak viditelnou, že ji nejsou schopni
zpochybnit ani dva z našich z jeho nejvlivnějších zastánců – Miloš Zeman s Václavem Klausem.

V knize Timothyho Snydera „Krvavé země, Evropa mezi Stalinem a Hitlerem“ lze najít i postřeh, že Sovětský svaz byl marxistický
stát, jehož vůdci se prohlásili za vědce v oblasti historického vývoje. Ne za obyčejné historiky, ale za ty, kdo – díky vědecké
metodě zprostředkované učením marxismu-leninismu – vědí, jak, proč a kam se otáčí kolo dějin. Vítězství komunismu, a tedy i
SSSR bylo nevyhnutelné, neboť se jednalo o vědecký fakt.

Prakticky po celou dobu existence SSSR jeho vůdci-vědci (sami sebe označovali za teoretiky komunismu a mezinárodního
dělnického hnutí) předpovídali krach všem ostatním, přičemž největší pozornost věnovali vždy té mocnosti, kterou považovali za
nejsilnější z nepřátel.

Není vyloučeno, že [lock]měli pravdu v tom, že „americký imperialismus“ stál na pokraji propasti, ale SSSR byl o krok napřed!
Jedna ze dvou tehdejších supervelmocí se na začátku 90. let zhroutila, čímž v systému mezinárodních vztahů, jakož i v
prostředí jejich výzkumu, vznikl obrovský problém. Jak postupovat dál – například co bude s obrovským sovětským jaderným
arzenálem a jak něco, s čím nikdo nepočítal, vysvětlit. Jedním z nich je Putin.

Než se dostaneme k jeho „analýze“, je třeba připomenout a zdůraznit jeden důležitý fakt. Putin, stejně jako všichni ti, kteří ho
obklopují, vyrostl a dospěl v Sovětském svazu, v jehož veřejném prostoru nic jiného než oficiální „vědecká“ interpretace
dějinného pohybu nesmělo rezonovat. Sloužil v KGB, tedy v organizaci, která formálně chránila sovětský stát, ale její prvořadou
rolí bylo chránit komunistickou stranu. V jejím znaku byl „štít a meč“ a mottem „Věrnost straně – věrnost vlasti!“

Komunistická strana, tedy režim a jeho prominenti, byla prvotní, stát druhotný a obyčejné obyvatelstvo mělo význam pouze jako
levná pracovní síla a „kanónenfutr“. Putin se sice ve veřejném prostoru vůči komunismu (a zejména Leninovi) velmi ostře
vymezuje, ale svého času byl sám aktivním členem KSSS. Roku 2016 prohlásil, že na rozdíl od mnoha ostatních svou
stranickou legitimaci nikdy nezničil, dodnes ji má schovanou a socialistické ideje mu nejsou cizí.

Je proto zcela vyloučené, aby se s marxisticko-leninskou optikou neseznámil, aby si ji neosvojil minimálně na tolik, aby v jejích
„vědeckých kategoriích“ byl schopen (dez)interpretovat minulost, současnost i budoucnost. Ostatně, jeho současná vystoupení
i činy jsou toho nejlepším důkazem.

Posledním nešťastníkem, který musel podstoupit Putinův vhled do historie, byl francouzský prezident Emmanuel Macron,
během jednání v Moskvě 8. února. Z šesti hodin, které jednání zabralo, prý značnou část zabrala Putinova „přednáška“, v níž
vyložil svůj pohled na vztahy mezi Západem a Ruskem, zejména pak po rozpadu SSSR.

V červnu loňského roku, u příležitosti výročí nacistického útoku, zveřejnil německý týdeník die Zeit jeho elaborát na téma
vztahů Východu/Ruska a Západu. O rok dříve, u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války, vyšel na webu amerického
The National Interest jeho sáhodlouhý článek, pojednávající zejména o okolnostech předcházejícím jejímu rozpoutání. Z
hlediska současného dění je však z jeho pseudohistorických prací nejdůležitější článek, který rovněž vyšel v červnu 2021, jenž
byl věnován vztahům mezi Ruskem a Ukrajinou, respektive Rusy a Ukrajinci.

Putin se tehdy přihlásil k tezi, že Rusové a Ukrajinci jsou jedním národem a „zeď, vzniklou mezi nimi v posledních letech,
považuje za velké společné neštěstí, za tragédii, jež je výsledkem společných chyb“. Obdobně laděná slova z úst politika v
evropském prostoru ve 21. století nejsou nikterak výjimečná. Dále se však Putin změnil na politika-vědce a prohlásil, že Rusko
je v právu, neboť na jeho straně je historická pravda (a navíc i mezinárodní právo).

Dnešní Ukrajina je prý cele „duchovním dítětem“ sovětské éry, dnešní ukrajinská území byla vytvořena na úkor historického
Ruska. Rusko na svou pravdu – natož pak na „svá“ území – nehodlá rezignovat a, nebude-li mít jinou možnost, přistoupí k akci,
případně bude-li k tomu donuceno tlakem zvnějšku, i za použití síly.

Vidíte, jak přesně současné dění zapadá do obrysů Putinovy analýzy? Náhoda? Nikoli! Pouhý výsledek uplatnění vědeckého
přístupu. Ukrajina je ovládána „narkomany a nacionalisty“ (o těch druhých mluví již léta, ale narkomani se teď, stejně jako
fašisti před anexí Krymu, objevili poprvé), kteří zemi řídí jako loutky cizích/západních vlád. Rusko proto bylo donuceno použít
sílu a začít jednat.

Válka, kterou na očích celému světu Putin rozpoutal, však není válkou ale poslední šancí jak ji odvrátit. Ne, nezbláznil jsem se,
přesně to totiž ve svém oficiálním vyjádření tvrdí ruské ministerstvo zahraničí. Jen díky „speciální operaci“ nedojde k rozpoutání
širšího, možná i globálního konfliktu, k němuž by jinak mohlo dojít… Je proto nepřípustné, jak prohlásil Putinův mluvčí Dmitrij
Peskov, označovat ruské akce na Ukrajině za „okupaci“, neboť se jedná o „demiliatrizaci a denacifikaci Ukrajiny“, a až skončí,
bude vše ostatní „záviset už jen na vůli ukrajinského lidu“.

Putin již po léta stojí v čele procesu, který Vladimir Medinskij ( v letech 2012–2020 ministr kultury, dnes Pomocník prezidenta v
otázkách kultury) označil za „obnovu ruské historické suvernity“, ztracené v důsledku rozpadu SSSR. Tehdy podle něj nejen
miliony jeho obyvatel, ale polovina vzdělaného obyvatelstva vnímala svět optikou marxismu-leninismu, což možná nebyla
nejlepší optika, ale „byly to naše brýle“.

Ve skutečnosti se nejedná o nic jiného, než o snahu vypořádat se s komplexem vlastní méněcennosti, zejména vůči USA.

Válka, kterou Putin rozpoutal, je fyzickým pokusem o návrat ruské moci na území, o němž se domnívá, že má být jeho. Jedná se
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o aktivitu tak viditelnou, že ji nejsou schopni zpochybnit ani dva z našich z jeho nejvlivnějších zastánců a obhájců, Miloš Zeman
s Václavem Klausem. První, poté co mu nezbylo než se přiznat k chybě – ke které nemuselo dojít, pokud by vytrvale a
systematicky neignoroval fakta –, se v přímém TV přenosu změnil na jestřába. Druhý začal kňourat, že ho Putin zradil, přestože
se tolik snažil chápat a vysvětlovat.

Nejsou sami, někoho takového má skoro každá země na Západě. Všem se jim stalo něco podobného jako řadě západních
levicových intelektuálů, když v roce 1968 vpadly sovětské tanky do Československa. Tehdy však většina z nich otevřeně
nefigurovala na výplatní listině Kremlu, respektive jím ovládaných polostátních monopolů, jakými jsou Gazprom nebo Rosňefť.
Naši výtečníci nepatří ke zjevně koupeným (ex)politikům typu Gerharda Schrödera, Françoise Fillona či Karin Kneisselové.
Mnohem spíš je k Putinovi a tím pádem k Rusku připoutalo sdílené vidění světa. Podobně jako má z Ameriky komplex Rusko,
mají ho i oni. Z Václava Havla, jenž byl přijat a uznán právě Amerikou.

Stručně:

Sovětský svaz byl stát, jehož vůdci se prohlásili za vědce v oblasti historického vývoje. Za ty, kdo – díky vědecké metodě
zprostředkované učením marxismu-leninismu – vědí, jak, proč a kam se otáčí kolo dějin.
Putin, stejně jako všichni ti, kteří ho obklopují, vyrostl a dospěl v SSSR, v jehož veřejném prostoru nic jiného než oficiální
„vědecká“ interpretace dějinného pohybu nesmělo rezonovat.
Je vyloučené, aby se s marxisticko-leninskou optikou neseznámil, aby si ji neosvojil minimálně na tolik, aby v jejích „vědeckých
kategoriích“ byl schopen (dez)interpretovat minulost, současnost i budoucnost. Ostatně, jeho současná vystoupení i činy jsou
toho nejlepším důkazem.

Autor je externí spolupracovník Deníku N, politický geograf, působí na Fakultě  sociálních  věd  UK  a Metropolitní univerzitě
Praha .

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Mapa jaderných elektráren na Ukrajině. Vydržet mají i pád stíhačky URL
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Ukrajina má kromě Černobylu i řadu dalších jaderných elektráren, některé z nich jsou v provozu. Není však důvod k obavám,
nikdo na ně nechce střílet, vysvětlují odborníci.

Ruští vojáci v pátek obsadili uzavřenou atomovou elektrárnu Černobyl, kde se na jaře 1986 odehrála bezprecedentní jaderná
katastrofa. Ukrajinské úrady poté informovaly o zvýšené radiaci v této oblasti. Na Ukrajině je navíc několik dalších funkčních
atomových elektráren, a to i v oblastech, kde se válčí. 
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová ale odmítá úvahy o tom, že by se kvůli probíhající válce
mohly stát jaderné elektrárny nebezpečím pro své okolí. 
„Nebudu o tom spekulovat. Jaderné elektrárny už projektově počítají s tím, že musejí odolat poměrně extrémním situacím.
Nejbližší současné situaci je to, že jsou projektovány na pád stíhačky,“ řekla pro Seznam Zprávy Drábová. 
„Ty elektrárny jsou projektované na to, aby vydržely extrémní situace. Kromě toho se na ně vztahují různé konvence, které
říkají, že když se válčí, tak jaderná zařízení nejsou terčem,“ dodala. 
Ve větším rozhovoru pro Seznam Zprávy předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost popsala, proč Evropská unie
nemusí mít obavy ani z postupu ruských vojsk přes bývalou jadernou elektrárnu Černobyl. 
„K lokálnímu zvýšení radiace může v černobylské zóně v důsledku pohybu vojenské techniky dojít. Radiační situaci na Ukrajině
a v celé Evropě lze kdykoliv ověřit on-line,“ uvedla na twitteru Drábová. „Prostě se okolo Černobylu jednodušeji dostanou ke
Kyjevu. A ještě mohou poděsit radiací. To je celé,“ dodala. 
Mohou se jaderné elektrárny stát cílem útoku? Ani jedna z válčících stran si to nepřeje, vysvětluje pro Seznam Zprávy politolog
Michal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog na Institutu politologických studií FSV  UK , koordinátor výzkumného centra
Peace Research Center Prague a vedoucí Experimental Lab for International Security Studies. 
„Vždycky se může stát nějaká chyba, nicméně jaderná elektrárna je jasně definovaný objekt a nenapadá mě žádný strategický
důvod, proč by na něj v této fázi mělo Rusko útočit. Ve válce se nedá vyloučit nic, ale aktuálně to nedává moc smysl, protože
by to nic nepřineslo. Naopak je spousta cílů v podobě vojenské infrastruktury, na které pro Rusko dává smysl útočit, všechna
letiště, protivzdušná obrana, jakékoliv strategické body. Jaderné elektrárny jsou naopak i pro Rusko obrovským rizikem,“ říká
Smetana. 
I když záměrná snaha útočit na jaderné elektrárny je podle něj extrémně nepravděpodobná, existuje i malé riziko, že v rámci
chybného zásahu elektrárny a shodou nešťastných náhod dojde k vypuštění vody z části elektrárny, kde se skladuje a chladí
použité jaderné palivo. 
„Bez chlazení by pak mohlo dojít k velmi vysokým únikům radioaktivity do okolí. Větším rizikem v tomto směru jsou ty čtyři
aktivní jaderné elektrárny na Ukrajině, spíše než vyřazený Černobyl,“ popisuje Smetana. 
Ukrajina jaderné zbraně odevzdala RuskuPoškození atomových elektráren si nepřeje nikdo, ani Ukrajinci, ani Rusové.
Například jaderná elektrárna Záporoží s šesti reaktory, která stojí nedaleko Doněcké oblasti, pokrývá podle českého odborníka
na energetiku Michala Šnobra asi čtvrtinu ukrajinské spotřeby elektřiny. 
Právě fungující atomové elektrárny využil Putin jako jednu ze záminek pro invazi na Ukrajinu. V předtočeném projevu v den
invaze Putin řekl, že „neonacisté“ na Ukrajině usilují o získání jaderných zbraní. Podle Michala Smetany jsou taková obvinění
naprosto nesmyslná. 
„Určitá souvislost existuje v tom smyslu, že při výrobě jaderných zbraní je část výrobního cyklu shodná s výrobou elektřiny. Je
tam určitý průnik při zpracování jaderného materiálu a jeho obohacování, což je fakticky čištění materiálu. Země, které mají
průmyslový základ pro výrobu civilní jaderné elektřiny, mají část této nutné cesty k vyrobení jaderné zbraně,“ říká Smetana. 
Vlastní atomové elektrárny jsou sice nutnou podmínkou pro to, aby země mohla usilovat o výrobu atomových zbraní, zdaleka to
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ale není dostačující podmínka. Výroba dostatečného množství dostatečně obohaceného štěpného materiálu je sama o sobě
dlouhý proces. Vyrobenou jadernou zbraň je navíc nutné zmenšit tak, aby se dala použít pomocí nějaké rakety, což je další
velmi složitá technologie. 
„Kdyby se teď Ukrajina z jakéhokoliv důvodu rozhodla vyrobit jadernou zbraň, tak je to záležitost na roky. A nemohla by to
udělat tajně. Ukrajina je členem smlouvy o nešíření jaderných zbraní, má dojednanou dohodu s Mezinárodní agenturou pro
atomovou energii, takže veškerá její jaderná zařízení, elektrárny, materiály jsou pod velmi detailní a pravidelnou kontrolou. I
kdyby se Ukrajina rozhodla vyrobit jadernou bombu, tak to bude dlouhá cesta a za tu dobu je možné udělat mnoho, mnoho
kroků, ať už ze strany Ruska, nebo mezinárodní komunity,“ říká odborník na jadernou bezpečnost. 
Jaderné zbraně sehrály roli při etablování samostatné Ukrajiny jako svrchovaného státu, na území Ukrajiny totiž zůstala po
rozpadu SSSR část sovětského jaderného arzenálu. „Potřebné kódy k těmto zbraním měla v té době stále Moskva, ale Ukrajina
by tuto překážku byla téměř jistě schopna překonat a získat nad nimi operační kontrolu. Ukrajina se nicméně těch zbraní
dobrovolně vzdala, výměnou za to se v Budapešťském memorandu z roku 1994 všichni signatáři včetně Ruska zaručili, že
budou respektovat suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny. Rusko toto memorandum porušilo už v roce 2014 anexí Krymu a
nyní ho znovu porušilo únorovou invazí,“ popisuje Smetana. 
Ukrajina v devadesátých letech za svůj postup získala diplomatické uznání i ekonomickou pomoc. Kdyby se odmítla jaderných
zbraní vzdát, těžko by se mohla plnohodnotně zapojit do mezinárodního společenství. 
„Naopak by tam byl obrovský diplomatický tlak a pravděpodobně i ekonomické sankce ze strany Spojených států, Velké
Británie a dalších klíčových hráčů. Nemluvě o Rusku, které dalo jasně najevo, že by jadernou Ukrajinu neakceptovalo a na
Ukrajinu pravděpodobně zaútočilo vojensky už v devadesátých letech, kdyby si nechala jaderné zbraně. Ukrajina by v té době
zbraně ještě nebyla schopna efektivně použít, tu válku by pravděpodobně prohrála a stejně by o ně nakonec přišla. Už tenkrát
sice existovaly návrhy některých akademiků, aby se Ukrajině dovolilo si jaderné zbraně nechat, ale nikdo to seriózně
nezvažoval,“ říká Smetana. 
Putin pohrozil použitím atomových zbraníAtomové zbraně promlouvají i do současného konfliktu na Ukrajině, byť zatím jen jako
hrozba ze strany jaderných velmocí. Hned po zahájení invaze vzlétly nad sousední Polsko dva americké strategické
bombardéry, které mohou nést jaderné zbraně. 
„Spojené státy mají tyto bombardéry jak ve verzi čistě konvenční, tak vybavené a certifikované na nošení jaderných bomb.
Předpokládá se, že to byly ty konvenční. Tento druh přeletů je trošku riskantní byznys. Když se strategickým bombardérem,
který teoreticky může nést jaderný náklad, létáte nad Polskem kousek od hranic s Ukrajinou, tak vždycky existuje riziko chyby,
miskalkulace,“ říká politolog Smetana. 
Historie zná mnoho nebezpečných příkladů. Například let Malaysia Airlines 17 sestřelili podle vyšetřování v roce 2014 proruští
separatisté, zřejmě v domnění, že jde o letadlo ukrajinské armády. Přelety strategických bombardérů blízko Ukrajiny jsou
každopádně gestem NATO směrem k Ruské federaci. 
„Důležitější je ale zpráva od prezidenta Putina. Při oznamování invaze sice nepoužil spojení jaderné zbraně, ale z jeho
formulace je jasné, že pokud se kdokoliv pokusí bránit Ukrajinu nebo půjde do střetu s ruskými vojsky, tak Rusko nebude váhat
použít i jaderné zbraně,“ připomíná Smetana. 
Obava z jaderného konfliktu podle něj odrazuje obě velmoci od toho, aby se pustily do vzájemné konfrontace konvenčními
zbraněmi. 
„Spousta západních expertů se od roku 2014 obává varianty, ke které by mohlo dojít během přímého konvenčního vojenského
střetu mezi NATO a Ruskem. V nějaké fázi by Rusko mohlo chtít zastavit zapojení NATO nebo zvrátit nepříznivý vývoj použitím
jaderné zbraně. Říká se tomu eskalace pro deeskalaci, eskalovat konflikt na jadernou úroveň použitím třeba jedné jaderné
zbraně omezeným způsobem, demonstrativně. Tak, aby Rusko donutilo NATO ty operace zastavit a jít k jednacímu stolu. Není
to oficiální ruská doktrína a je spousta akademiků, kteří to zpochybňují, ale i taková obava na Západě existuje a třeba poslední
americká jaderná doktrína to opakovaně zmiňuje a navrhuje různé kroky, které by tomu měly zabránit,“ dodává Smetana. 

Z komika válečným prezidentem. Jak se Zelenskyj stal Putinovým nepřítelem URL
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Než vstoupil do politiky, lidé ho vídali na televizních obrazovkách a během stand-up večerů. Nyní stojí v čele národa, který se
brání ruské agresi.

„Boj se odehrává tady. Potřebuju munici, ne odvoz.“ 
Těmito slovy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl žádost Spojených států na evakuaci. Kyjev, kde se hlava státu
momentálně nachází, je podle ukrajinského generálního štábu cílem ruské invaze. Tamní média již také informovala o
podrobném plánu na jeho dobytí. 
Kýženým výsledkem dané operace je zmocnit se vedení státu, v plánech však není specifikováno, o koho přesně by mělo jít. V
nedávno zveřejněném krátkém videu nicméně ukrajinský prezident sdělil, že nepřítel ho označil za cíl číslo 1, jeho rodina má být
cílem číslo 2. 
Zelenskyj je ve funkci necelé tři roky a není to žádný politický matador. Od té doby, co ruské jednotky zaútočily na Ukrajinu, se
mu však dostává stále větší pozornosti napříč společností. Jeho videa přímo z Kyjeva sklízí úspěch a uživatelé sociálních sítí
ho nazývají hrdinou. 
„Dobré ráno všem. Nevěřte falešným zprávám. Jsem tady,“ říká Zelenskyj v jednom z posledních videí, které vypustil do světa.
„Nesložíme zbraně. Budeme bránit naši zemi. Naše zbraně jsou naše síla. Tohle je naše půda. Naše země. Naše děti. Všechny
je ochráníme,“ zdůraznil prezident, který má s manželkou Olenou dceru a syna. 
Kdo je možná nejopěvovanější muž posledních dní? Jak vypadala jeho cesta z pódií až do válečné zóny? A jaké má za sebou
úspěchy i skandály? 
KomikemČtyřiačtyřicetiletý Zelenskyj se narodil 25. ledna 1978 v ukrajinském městě Kryvyj Rih. V roce 2000 ukončil studium na
Kyjevské národní ekonomické univerzitě, ze kterého vyšel s právnickým titulem. V té době se nicméně již tři roky pohyboval v
trochu jiném světě a mimo ten právnický pak zůstal i po škole. 
Od roku 1997 až do roku 2003 totiž působil jako herec, performer, scenárista a producent standupového soutěžního týmu
Kvartal 95, který byl součástí známého zábavného pořadu KVN. V roce 2003 se pak Zelenskyj podílel na vzniku Studia Kvartal
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95, jehož byl v letech 2003–2011 a 2013–2019 výkonným producentem. 
Jak uvádí oficiální prezidentský web, Zelenskyj za svou kariéru před nástupem do čela státu produkoval 10 celovečerních filmů
a získal více než 30 cen Národní televizní ceny Ukrajiny Teletriumph. Ukrajinský prezident je také laureátem mnoha
mezinárodních filmových festivalů a mediálních fór. 
Možná nejznámějším a často skloňovaným Zelenského počinem je role v oblíbeném seriálu Služebník lidu z roku 2015. V tom
totiž ztvárnil právě postavu prezidenta. „Když se z výlevu jednoho ukrajinského středoškolského učitele proti zkaženosti vlády
stane na sociálních médiích virál, udělají z něj nového prezidenta země,“ láká ke zhlédnutí web ČSFD. 
S totožným názvem se v prosinci 2017 na politické scéně Ukrajiny objevuje i politická strana, která do té doby fungovala pod
jménem Strana rozhodujících změn a v jejím čele stál Ivan Bakanov. Je to právě ona, za koho Zelenskyj kandiduje na post hlavy
státu. 
PrezidentemZelenskyj byl prezidentem Ukrajiny zvolen 21. dubna 2019. Nešlo přitom o žádné překvapení, v předvolebních
průzkumech totiž vedl už delší dobu. V kampani se však vyhýbal debatám a komunikoval hlavně na sociálních sítích a
prostřednictvím již zmiňovaného seriálu. 
„Samozřejmě zveřejnil nějaký program, ten ale obsahuje některé prvky, které lze bezpečně zařadit do škatulky populismu.
Narážel třeba na nutnost boje proti korupci, sliboval Ukrajincům řadu úlev, daňové prázdniny,“ uvedl po prvním kole
ukrajinských voleb v roce 2019 pro Seznam Zprávy odborník na východoevropskou politiku Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . 
Již první část prezidentského klání Zelenskyj vyhrál s přehledem – získal podporu 30,4 procenta voličů. Jeho postupující
protikandidát, tehdejší ukrajinská hlava státu Petro Porošenko, získal 16 procent hlasů. Druhé kolo voleb pak současný
ukrajinský prezident vyhrál se ziskem 73 % hlasů. 
První pře s ruským sousedem na sebe nenechala dlouho čekat. Ihned po svém zvolení Zelenskyj reagoval na dekret Kremlu,
který zrychlil vydávání ruských pasů pro obyvatele východní Ukrajiny. Ruský prezident Vladimir Putin tehdy dokonce prohlásil,
že zvažuje, že všem Ukrajincům umožní snadnější přístup k ruskému občanství. 
Zelenskyj, který prezidentskou přísahu složil až ke konci května, na Putinovu nabídku nicméně brzy reagoval na Facebooku. V
příspěvku se zavázal, že „poskytne občanství zástupcům všech národů, které trpí autoritářskými a zkorumpovanými režimy, ale
především lidu ruskému, který trpí ze všech nejvíc“. 
Hned na začátku svého prezidentství Zelenskyj učinil několik výrazných kroků. Jen několik minut po své inauguraci například
rozpustil parlament a krátce nato vypsal mimořádné volby, které se odehrály na konci července. Během prvních 11 dní ve
funkci pak stihl také vrátit ukrajinské občanství Michailu Saakašvilimu, bývalému gruzínskému prezidentovi. 
Pozornosti se Zelenskému dostalo například i ohledně telefonátu s Donaldem Trumpem. V souvislosti s ním totiž demokraté v
září 2019 zahájili fázi vyšetřování ohledně Trumpova prvního impeachmentu. 
Bývalý americký prezident se tehdy měl snažit přinutit ukrajinské vedení, aby mu pomohlo v politické kampani před
listopadovými prezidentskými volbami. Podle médií Trump na Zelenského naléhal, aby Kyjev vyšetřoval Huntera Bidena, syna
Joea Bidena, kvůli podezření z korupce při jeho podnikání na Ukrajině. 
Pandora PapersPrezidentská kampaň Zelenského slibovala boj proti oligarchům a korupci. Když však na podzim minulého roku
projekt Pandora Papers zveřejnil dokumenty o obcházení daní, daňových únicích a praní špinavých peněz, kterých se
dopouštějí stovky miliardářů a vysoce postavených politiků po celém světě, bylo v nich i jeho jméno. 
Internetem tehdy proletělo video Offshore 95. Podle zjištění ukrajinských novinářů z projektu Slidstvo.info, kteří video zveřejnili,
si Zelenskyj založil společně se svými partnery síť offshorových firem na Britských Panenských ostrovech, v Belize a na Kypru. 
Tyto společnosti podle informací Slidstvo.info sahají nejméně do roku 2012, tedy do roku, kdy měla skupina komiků Kvartal 95
svou pravidelnou show na kanálu vlastněném Ihorem Kolomojskyjem. Ten je prominentním ukrajinským oligarchou, který čelí
sankcím USA i Evropské unie za mnohamiliardový podvod. 
Mezi Zelenského obchodní partnery patřil Ivan Bakanov, který v současné době vede hlavní ukrajinskou civilní kontrarozvědku,
jež má často na starosti i korupční případy. Dalším byl prezidentský poradce Sergej Šefir, jenž offshorové společnosti
spravoval. O zisky se ale podle dokumentů měl dělit se Zelenského manželkou. 
Šefir, spoluzakladatel Studia Kvartal 95, jejich rozhodnutí využít offshorové společnosti ve zprávě, kterou zveřejnilo
Slidstvo.info, hájil. Udělali to prý kvůli povaze „podnikatelského klimatu“ na Ukrajině. Nejeden odborník však varoval, že
podezřelé transakce mohou pošpinit Zelenského pověst na Západě. 
Sám Šefir i Bakanov jsou zároveň součástí další kontroverze spjaté se Zelenským. Po svém nástupu do funkce se totiž
prezident obklopil poradci právě z okolí Studia Kvartal 95. Ti přitom neměli zkušenosti s diplomacií či obranou země. 
Válka na UkrajiněDění na Ukrajině ON-LINE sledujeme každý den. Podívejte se na mapu, kde se teď na Ukrajině bojuje. 
Co se děje na místě: SVĚDECTVÍ REPORTÉRŮ SEZNAM ZPRÁVProč je Ukrajina pro Rusko tak důležitá: UKRAJINA V
DATECHSlova, jimiž rozpoutal bezprecedentní válku: CELÝ PROJEV PUTINAJaké sankce budou drtit Rusko a Bělorusko:
SANKCE PŘEHLEDNĚMýty a fakta: RUSKÉ LŽI A DEZINFORMACEKomentáře a názory na Seznam Zprávách: NEJSME
NEUTRÁLNÍJak efektivně pomoci a co naopak nedělat: POMOC UKRAJINĚKam se lidé z válečné oblasti mohou obrátit a na co
budou mít nárok: MANUÁL PRO UKRAJINCEVolodymyr Zelenskyj / Vladimir Putin / Rusko / Ukrajina / Luhanská lidová republika
/ Doněcká lidová republika / SSSR / NATO / Nord Stream 2 / SWIFT 
Čtěte více ve speciálu ke konfliktu Rusko–Ukrajina > 

Když bude chtít Putin zmáčknout knoflík? Účinná obrana není URL
Automatický překlad
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Ruský prezident Vladimir Putin nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. Co to znamená? Jakým
arzenálem Rusko disponuje? A jak se dá proti případnému útoku bránit?

„Agresivních vyjádření na adresu naší země se dopouštějí i vysocí představitelé předních zemí NATO, a proto přikazuji ministru
obrany a náčelníkovi generálního štábu, aby uvedli síly odstrašování ruské armády do zvláštního režimu bojové pohotovosti,“
sdělil Putin podle agentury TASS během nedělní porady v Kremlu. 
Celý svět po slovech ruského prezidenta zpozorněl a začaly se šířit obavy o to, co se může dít dál. Přiblížit, jak se situace s
ruskými jadernými zbraněmi vlastně má, se Seznam Zprávy pokusily v rozhovoru s výzkumným pracovníkem a pedagogem
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Institutu politologických studií FSV  UK  Michalem Smetanou. 
„Pokud by se Rusko rozhodlo jaderné zbraně použít v zásadním rozsahu, budou schopni je použít efektivně a nemůžeme mluvit
o tom, že proti tomu existuje nějaká účinná obrana,“ upozornil odborník. 
Putinovo nejnovější rozhodnutí přichází během války na Ukrajině, kterou na jeho rozkaz ve čtvrtek zahájily ruské ozbrojené síly.
Co vlastně znamená, když se řekne, že ruské jaderné síly budou uvedeny do vysokého stupně bojové pohotovosti? 
Jakkoliv to je samozřejmě důvod pro znepokojení, není to důvod pro paniku. Jaderný charakter téhle krize je zde svým
způsobem od začátku a je třeba říci, že Rusko, stejně jako Spojené státy, permanentně disponuje částí svého jaderného
arzenálu v bojové pohotovosti, která umožňuje použít jaderné zbraně ve velmi krátkém čase. 
Po té operační stránce tam mohou být nějaké menší změny. Dá se například předpokládat, že se na moře vypustí více
jaderných ponorek, než je standardní počet. Do vyšší pohotovosti se mohou dostat i strategické bombardéry. Je to ale
především signalizační záležitost než dramatická operační změna. Zvlášť balistické rakety jsou z větší části ve vysoké bojové
pohotovosti opravdu pořád. 
Signalizačně je to samozřejmě zpráva směrem k Západu, směrem k NATO, směrem ke Spojeným státům, která říká, že pokud
by konflikt eskaloval, Rusko nebude váhat s možností eskalovat ho ještě výš. V podstatě to ukazuje vůli k takovému kroku
opravdu přistoupit. 
Zároveň je to i určitá zpráva k jednáním, která nyní budou probíhat. Rusko dává najevo, že kdyby mělo v budoucnu dojít ať už
k politické porážce, nebo k přímému vojenskému střetu s vojsky NATO, je to jedna z variant, která je z ruské strany na stole. To
mu pak dává i určitou vyjednávací pozici. 
Jak vypadají ruské jaderné síly? 
Rusko má společně se Spojenými státy zdaleka největší jaderný arzenál na světě, a to oproti všem dalším zemím dost výrazně.
Ten arzenál je také v mnoha ohledech podobný. Je tam jiný mix nosičů, které se používají pro dopravování jaderných zbraní na
cíl, ale v zásadě je to v kvantitativních měřítcích vybavení srovnatelné. 
Stejně jako Spojené státy má i Rusko hlavní strategickou kombinaci založenou na třech typech systémů. Jedním jsou
mezikontinentální balistické střely odpalované ze země, dále strategické bombardéry, které mohou nést jaderné zbraně, a třetí
jsou strategické rakety rozmístěné na jaderných ponorkách, které mohou být odpalovány z moře. 
Do toho má Rusko výrazně více takzvaných nestrategických systémů, které mají kratší dolet. Ty jsou také jaderné, ale
standardně nejsou ve stavu bojové pohotovosti. Jsou uskladněny v centrálním skladu a nejsou připraveny k rychlému použití. 
Čili Rusko si je se Spojenými státy na poli jaderných sil rovno? 
V zásadě ano. Obě dvě strany jsou v nějakých aspektech svého arzenálu silnější, ale v zásadě jsou na tom po kvantitativní
stránce srovnatelně. Vychází to i z toho, že od 70. let spolu Spojené státy a tehdy ještě Sovětský svaz vedly hovory o kontrole
zbrojení. Ty pak vedly k několika zásadním kontrolně-zbrojním smlouvám, které arzenály obou zemí omezily. 
Několik těch důležitých smluv, jako je smlouva INF (Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu, pozn. red.), bylo
vypovězeno. Poslední INF dokonce Trumpovou administrativou, takže to není zas tak dávno. V tuto chvíli je ale stále platná
smlouva New START, která přinejmenším ty strategické systémy, které jsou připraveny k rychlému použití, stále omezuje. A obě
dvě strany ji stále dodržují. 
Co by se mohlo stát, kdyby Rusko chtělo své zbraně opravdu použít? 
Je strašně důležité říct, že my vlastně v tuhle chvíli z pochopitelných důvodů nemáme moc precedentů a nevíme, jakým
způsobem by Rusko své zbraně chtělo strategicky použít. 
Minimálně od roku 2014 se v západní expertní komunitě a v rámci NATO často diskutovala varianta, podle které by Rusko
mohlo zvolit limitovaný jaderný útok v podobě omezeného použití pouze jedné nebo několika málo jaderných zbraní. K tomu by
mohlo dojít v momentě, kdy by se dostalo do přímého vojenského střetu s NATO a Putin by věřil, že v konfliktu nezvítězí. Tím
by konflikt eskaloval na další úroveň s očekáváním, že NATO nebude ochotno v eskalaci pokračovat dále, zasedne s Ruskem k
jednacímu stolu, a Kreml tak odvrátí porážku. 
Je ale nutné říct, že tohle není součástí oficiální ruské doktríny. To, že takové uvažování existuje, odmítalo mnoho ruských i
západních expertů. Je to každopádně myšlenka, která mezi západními odborníky i některými představiteli NATO stále existuje a
výrazně ovlivnila například poslední formulace americké jaderné doktríny. 
Jsou pak samozřejmě i divočejší představy o masivnějších jaderných úderech, ale tam by eskalace nutně vedla k otevřené
vzájemné jaderné válce, která by byla zničující i pro Rusko. 
Může chod věcí odstartovat sám Vladimir Putin? 
To úplně jistě nevíme. Na americké straně je celý proces poměrně dobře zmapován a dlouhodobě se mluvilo o tom, že v Rusku
je lehce více rozptýlen než u Spojených států, kde pravomoc rozhodnout o nasazení jaderných zbraní leží v rukou prezidenta a
brzd, za které jde zatáhnout, tam příliš není. Podle ruské ústavy rozhoduje o použití jaderných zbraní ruský prezident, v rámci
daného procesu ale použití schvalují i ministr obrany a šéf ruského generálního štábu. 
Myslím, že minimálně v této fázi musí NATO předpokládat, že pokud by se Putin rozhodl použít jaderné zbraně, stopka tam
nutně být nemusí. Ano, samozřejmě se mohou vzbouřit například generálové, ale není úplně dobré na něco takového spoléhat.
Jak Spojené státy, tak Rusko mají celý proces nastavený tak, že rozhodnutí použít jaderné zbraně je možné udělat v řádu
minut. Je to kvůli tomu, že pokud by se jedna z velmocí rozhodla preventivně zaútočit na druhou, ta druhá musí být připravena
ještě v tu chvíli, kdy jsou v střely letu, velmi rychle zareagovat a provést odvetný úder. 
Dá se proti jaderným zbraním nějak bránit? 
Účinná obrana v zásadě neexistuje. Samozřejmě víme, že Spojené státy od roku 2002, kdy se rozhodly vypovědět americko-
ruskou smlouvu o omezování protiraketové obrany, budují strategickou protiraketovou obranu. Ta ale není navržena proti tak
velkým arzenálům, jako je ten ruský. Navržena je spíše proti nějakému velmi omezenému útoku ze strany například Severní
Koreje. 
V tuto chvíli mají Spojené státy jednu část této protiraketové obrany i v Evropě, jde o takzvané systémy Aegis. Nic z toho ale
není schopné zastavit větší úder Ruska. To navíc od roku 2002 dělá všechno proto, aby jeho systémy byly proti dané
protiraketové obraně imunní. 
Samotná americká protiraketová obrana navíc není moc funkční. Všechny testy, které Spojené státy prováděly, i za nejlepší
podmínek nevycházely úplně dobře. Schopnost zachytit střelu byla u řady testů zhruba kolem 50 procent. To není něco, na co
by si člověk rád vsadil. A to se bavíme o testech v ideálních podmínkách, v reálu by ta schopnost byla ještě nižší. 
Rusko už má v řadě svých strategických systémů také schopnost se protiraketové obraně vyhýbat. Mají nové hypersonické
zbraně nebo jaderné zbraně rozmístěné na mezikontinentálních balistických střelách, které jsou schopné určité
manévrovatelnosti. S tím umí protiraketová obrana, stejně jako s návnadami, velmi špatně pracovat. 
Je to tedy něco, na co se rozhodně nedá spoléhat, a pokud by se Rusko rozhodlo jaderné zbraně použít, budou schopni je
použít efektivně a nemůžeme mluvit o tom, že proti tomu reálně existuje nějaká obrana. 
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Pohotovost jaderných sil
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Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 
Prezident Putin nařídil uvést jaderné síly Ruska do vysokého stupně pohotovosti. Svět, jak jsme slyšeli, okamžitě reagoval, že
jde o velmi nebezpečnou hru. A ve vysílání je teď s námi Vlastislav Bříza, odborník na jaderné zbraně z Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer, pane doktore. Obecná představa je taková, že někdo stiskne červené tlačítko a odpálí
jadernou zbraň. Řekněte, je to tak jednoduché? Nebo jaké je to jištění v ruské armádě?

Vlastislav BŘÍZA, expert na jaderné zbraně , Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak je to obecná představa. Je to zjednodušeně de facto tak. Samozřejmě ten proces je vícestupňový, primárně jaderné síly,
obzvláště pak strategické jaderné síly jsou zbraněmi odvetného charakteru. Tzn. neměly by být použity jako první. Ruská
jaderná vojenská doktrina v tomto však činí výjimku, nicméně ta je opodstatněná vzhledem k velikosti území. Víme, že Ruská
federace je největší státní útvar na světě a svými konvenčními silami samozřejmě efektivně není schopna bránit celé své
hranice. Proto ta výjimka. Každopádně ale abych odpověděl na vaši otázku, zas tak úplně jednoduché to není, na druhou
stranu samozřejmě jaderné síly strategického určení musí být operačně schopné v řádu jednotek minut, protože například když
by došlo ke globální jaderné válce, tak ona salva mezi kontinenty letí zhruba 45 minut. Teď mám na mysli Spojené státy a
Ruskou federaci, takže tam si divák udělá představu, že ta reakce musí být opravdu v řádu jednotek minut.

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 
Všichni samozřejmě pevně doufáme, že k ničemu takovému nedojde, ale přesto se jako laik zeptám, dá se nějak letící jaderná
zbraň v uvozovkách bezpečně zneškodnit?

Vlastislav BŘÍZA, expert na jaderné zbraně , Fakulta  sociálních  věd  UK  
Je to složité. Ty nejnovější jaderné zbraně jak Ruské federace, tak Spojených států jsou schopny obejít ten deštník, respektive
deštník, který má vybudovaný armáda Spojených států amerických, tak ty nové zbraně Ruské federace, které jsou zařazovány
do výzbroje, především manévrující balistické rakety, tak jsou schopny ten deštník obejít. Ale klíčové jsou počty. A jak Ruská
federace, tak Spojené státy americké v tuto chvíli drží zhruba 90 % všech světových jaderných hlavic. A ta kvantita i kvalita je
taková, že v případě globální jaderné války by bezesporu pronikly jaderné síly Ruské federace na jakékoliv území světa, ale to
jsou opravdu scénáře, které nejsou realistické, v tuto chvíli je potřeba diváky uklidnit, že takový scénář nehrozí.

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 
Přesně tak, to se, doufejme, nestane. Pane doktore, díky za vaše slova pro Hlavní zprávy. Přeji klidný večer.

Vlastislav BŘÍZA, expert na jaderné zbraně , Fakulta  sociálních  věd  UK  
I já vám, pěkný večer.

Petra Gümplová: Voda je nejen komodita, ale i věc lidských práv URL
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Politoložka Petra Gümplová vystudovala sociologii na FSV  UK , během studia pracovala v médiích, a to ji přivedlo k politologii.
Titul Ph. D. získala na New School for Social Research v New Yorku. Působí v Německu, nyní na Univerzitě Jena, kde se
zabývá tématy jako přírodní zdroje a globální spravedlnost.

Politoložka Petra Gümplová na fotce s Jiřím Přibáněm (archivní foto).

Co vás přivedlo ke studiu sociologie na Fakultě  sociálních  věd  UK ?

To bylo částečně dáno rodinou tradicí. Manžel mé pratety byl významný český sociolog Otakar Machotka, který byl v roce 1948
i s rodinou nucen emigrovat. Ale s příbuznými v Česku zůstala jeho rodina v kontaktu a od dětství pro mě byl velkou inspirací.

A roli sehrálo i správné načasování. Maturovala jsem v roce 1992, tedy na začátku transformační doby, cítila jsem tu dynamiku
společenských změn a chtěla jsem se tím zabývat. Měla jsem poměrně jasno, že chci studovat společenské vědy.

Začínala jste v sociologii, nyní se věnujete především politologii, kdy a jak došlo ke změně?

Během studia jsem se dostala k novinářské práci a ta mě postupně přivedla k zájmu o politiku. Po dokončení magisterského
studia jsem na FSV  UK  pokračovala v doktorátu, sice stále v oboru sociologie, ale zajímala mě již vyloženě politická témata.
Byla to doba, kdy se hodně mluvilo o občanské společnosti – zajímaly mě procesy demokratizace, transformace veřejnosti, a
protože v Česku se to vše hodně rámovalo pojmem občanská společnost, tak jsem se rozhodla, že se tomuto tématu chci
věnovat profesně.

To vás také přivedlo do New Yorku, kde jste získala titul Ph. D.

Na New School for Social Research byl profesor Andrew Arato, který napsal tlustou knihu o občanské společnosti a já jsem se
rozhodla, že chci u něho studovat. Jenže mi pár let trvalo, než jsem se tam dostala a v roce 2002, kdy jsem přistála v New
Yorku, už téma občanské společnosti nikoho nezajímalo. Byla to doba po 11. září, řešil se globální boj proti terorismu a nové
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vojenské intervence, a co to znamená pro mezinárodní právo a politiku. Nikdo neřešil nic jiného a tam mě to naplno vtáhlo do
politologie.

V Praze jste i chvíli přerušila studium a věnovala se novinařině, nakonec jste se ale vrátila do akademického prostředí, proč?

Ano, má akademická dráha je trochu klikatá (směje se). Ze začátku jsem se v roli akademičky úplně neviděla, přerušila jsem
studium a několik let jsem se věnovala práci v médiích, ale postupně jsem si uvědomila, že mi přeci jen více sedí ta akademická
činnost – bavilo mě psát, číst a do hloubky o tom přemýšlet. Navíc koncem 90. let média procházela transformací, byl tlak na
komercionalizaci a nebyl zájem o hloubavé esejistické psaní, takže jsem se vrátila do akademie. A v dubnu to bude dvanáct let,
kdy jsem dokončila Ph. D. a profiluji se jako akademická politoložka.

Za tu dobu jste ale udělala posun od teoretických k více praktickým tématům, to je přirozený vývoj?

Ze začátku jsem se věnovala především podoboru politická teorie. Můj akademický výzkum byl v podstatě na pomezí literární a
filozofické činnosti – člověk sedí, přemýšlí, píše. To odpovídalo mému naturelu a celkem dlouhou dobu mě to bavilo a
naplňovalo. Musím ale říct, že se to celkem změnilo. Má to několik důvodů. Především jsem se začala zabývat tématy, která
mají jistou praktickou a morální urgenci a vyžadují praktičtější přístup, ne jen teoretizování. Také se změnila i samotná věda –
specializovala se a odcizila se veřejnosti. Nároky na publikace jsou mnohem větší, je vyžadován oborově specifický žargon, což
prohlubuje propast mezi vědou a veřejností – zkoumáte téma, které vyžaduje akci, ale nenacházíte toho druhého partnera k
diskuzi a řešení. To je frustrující. Proto se teď víc zaměřuji na aplikovaná témata.

Nyní se věnujete tématům jako jsou přírodní zdroje, globální spravedlnost či mezinárodní právo. Čím přesně se zabýváte?

Věnuji se tomu, kdo má mít práva na přírodní zdroje a co to přesně znamená. Žijeme v mezinárodním systému suverénních
států, které kontrolují svá teritoria – mají velmi přesně stanovené své hranice a v rámci těch teritorií si nárokují veškeré
přírodní zdroje, a to včetně vzdušného prostoru či toho, co se nachází pod zemí.

Centrální otázkou mých výzkumů je, jak tento systém vznikl, proč ho máme a jaké důsledky to má pro to, jak člověk zachází s
přírodními zdroji. Státy dnes kontrolují kusy zemského povrchu a zachází s nimi, jako by to byl jejich majetek. Přitom státy
existují jako výsledek náhodného historického procesu, v mnoha případech koloniálních procesů nebo válek. Nerostné zdroje
jsou navíc na zemi rozmístěné nerovnoměrně; některé země mají obrovská ložiska ropy či jiných nerostných surovin, jiné
nemají skoro žádné. Z toho vyplývají závažné otázky distributivní spravedlnosti.

Zda země má či nemá přírodní zdroje, má zásadní politické a ekonomické dopady. Hodně diskutovaný je fenomén takzvané
„resource curse“? čili nerostného prokletí – čím více cenných zdrojů státy mají, tím více jsou náchylné k autoritářství, vnitřním
konfliktům nebo sociální nerovnosti. Jedna z věcí, které mě primárně zajímá je vztah mezi přírodním bohatstvím a politickou
strukturou vládnutí. Také se zabývám otázkou, za jakých podmínek státy používají zdroje spravedlivým způsobem a to včetně
globálních statků jako jsou atmosférické zdroje a zdroje v oceánech.

Jak vypadají výsledky vašich výzkumů?

Část mé práce je vytváření teorií – konceptů, jak by například v ideálním případě měla vypadat „dobrá politika přírodních
zdrojů“?. V posledních letech se ale můj výzkum mnohem více přesouvá do praktických rovin. A to ve formě nejrůznějších
expertních stanovisek, komentářů a analýz, a to i například v rámci vytváření legislativy, která respektuje základní etické
zásady férového obchodu s přírodními zdroji.

Když uvedu zcela konkrétní příklad, dva měsíce zpět jsem byla přizvána do interdisciplinárního panelu, kde má role byla
lokálním politikům a zástupcům byznysu vysvětlit, co znamená zacházet s vodou spravedlivým způsobem, jaký je voda typ
zdroje, jak je potřeba na ni nahlížet – je to komodita, ale zároveň je to věc lidských práv, protože pro člověka a další formy
života, je nezbytná k přežití.

Komerční sféra má tendenci opomíjet tyto otázky ekonomických nerovností a toho, že existují morální nároky lidí na určité typy
zdrojů a že je třeba zohlednit, zda některé formy komercializace nevedou k situacím, kdy určitá část lidí nemá přístup k určitému
typu přírodních zdrojů. Má role je kategorizovat zdroje a dívat se na to z morálně distributivního pohledu.

Existuje ve vašem oboru tento dialog mezi vědci, politiky a byznysem?

Dialog existuje, ale je nedostatečný. Sama často přemýšlím, čím to je. Možná si za to akademici mohou z velké části sami.
Uzavírají se do oborových bublin, kde používají svůj odborný žargon, který je pro další nesrozumitelný. Teď jsem například
součástí velkého výzkumného uskupení, které se zabývá otázkami transformace majetkových vztahů v moderní společnosti. Do
projektu je zapojeno asi sto lidí, financuje to hlavní grantová agentura v Německu. Pojí se s tím velké množství regulí a
požadavků, ale zaráží mě, proč jedna z nich není navázat vztah s tvůrci politik.

Univerzita Jena (oficiálně Univerzita Friedricha Schillera v Jeně) je veřejná výzkumná univerzita založena v roce 1558 a patří
mezi deset nejstarších univerzit v Německu. Je spojena se šesti nositeli Nobelovy ceny, tím posledním je její absolvent Herbert
Kroemer, který v roce 2000 získal Nobelovu cenu za fyziku. Uni Jena, jak zní její neoficiální zkratka, patří mezi nejlepší německé
školy v oborech fyzika, biologie, psychologie a lékařství. Stejně jako Univerzita Karlova, je členem Coimbra Group. „Já jsem na
Univerzitu Jena nastoupila 1. dubna loňského roku, fyzicky jsem tam kvůli koronavirovým restrikcím byla dvakrát…“? sdílí Petra
Gümplová a přidává fotku z okna kanceláře. „Můj současný projekt je na čtyři roky, tak doufám, že stihnu zažít i běžný
akademický život na univerzitě.“??

Na konci loňského roku jste se účastnila workshopu pořádaném platformou Czexpats in Science, který se věnoval otázce, jak si
vybrat dobrou výzkumnou skupinu a svého vedoucího. Co byste ze svých zkušeností poradila studentům?

Nejdůležitější je, aby si člověk našel téma, pro které má osobní vášeň a etické přesvědčení a chce k přispět k jeho poznání či
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řešení. Akademický výzkum je samozřejmě jen jednou z možností, jak tento zájem realizovat. Když získáte expertizu v určitém
oboru, můžete se kdykoliv přesunout do konzultantství nebo do politiky. Pokud se rozhodnete pro akademickou dráhu,
připravte se na to, že budete muset být flexibilní a vždy mějte plán B. A buďte součástí globální vědecké komunity, sledujte
zahraniční kolegy, komunikujte svůj výzkum v angličtině a sami vycestujte a stravte delší dobu v zahraničí.

Zvažovala jste někdy návrat do Česka?

Ano, ale nikdy to nebylo konkrétní. Nemám v Česku intenzivní pracovní kontakty, a i z osobních důvodů je to složité. Má dcera
vyrostla v Německu, chodí tu do školy, má tu kamarády…
Pro samotné akademiky, pokud nemáte partnera cizince, je ale těžké si v zahraničí najít domov – často se stěhujete za
projekty, většinou hodně pracujete, takže na budování sociálních vazeb mimo práci a nejužší rodinu nemáte čas. Takže tu
osobní touhu vrátit se „domů“? do Česka mám, ale zároveň si to pracovně vůbec neumím představit.

Vy se také hodně angažujete v tématu Ženy ve vědě. Jaké to je být ženou v politologii a sociologii?

Měla jsem štěstí, že jsem do Německa přišla v roce 2010, v době aktivního procesu posílení postavení žen ve vědě a dalších
oblastech, kde jsou ženy podhodnocené. A to bylo nesmírně úžasné a osvobozující, být součástí toho, kdy se do tradičně
mužských disciplín a oborů zavádí nejrůznější opatření vedoucí k diverzitě, a tím myslím nejen muži-ženy, ale i mladší-staří či
nejrůznější menšiny.

A často to byla velmi jednoduchá řešení, třeba na Max Weber Kollegu v Erfurtu se na seminářích zavedlo, že jako první
dostanou prostor k dotazům mladí a ženy a bedlivě se hlídalo, aby nedocházelo k tomu, že diskuzi ovládne jen vybraná skupina
renomovaných profesorů. Stejně tak se zavedla nejrůznější interní pravidla, hlídalo se diverzní zastoupení řečníků na
konferencích či se aktivně hledaly ženy na vedoucí pozice. A například některé grantové agentury již mají genderovou rovnost
účastníků projektu jako jednu z nutných podmínek, jinak vám financování nedají.

Považuji za životní štěstí, že jsem nyní součástí pracovního prostředí, které se snaží neustále profesionalizovat a měnit, podle
toho, jak se vyvíjí představy o tom, co je správné, inkluzivní a dobré. Prostředí má na vás obrovský vliv. Až zpětně jsem si
uvědomila, v jak nedobrém prostředí jsem v Česku studovala. Když v tom ale vyrůstáte, považujete neustálé narážky, flirtování
nebo hospodské vtípky za přirozené, až s odstupem a v kontrastu se zahraniční zkušeností vám dojde, že to jde i jinak, s
respektem a úctou a nějakou základní profesionalitou.

Nyní si opravdu užívám to, že v práci nikoho ani nenapadne řešit, zda vám to dnes sluší, ale že lidé vás poslouchají a berou
vážně to, co říkáte. Člověk si uvědomí, že sám o sobě a svých možnostech začne uvažovat úplně jinak. Všem ženám bych
přála, aby byly v práci respektované a brané vážně jako rovnocenní partneři, jako někdo, kdo se prostě snaží dělat dobře svojí
práci. Řeči typu, že něco není vhodné téma pro hezkou mladou holku, že tomu jako holka nebudete rozumět nebo že to jsou
hezké výsledky stejně jako vy, jsou nesmírně toxické a já jsem opravdu ráda, že se pohybuji v prostředí, kde něco takového je
zcela nemyslitelné.

Autorka: Pavla Hubálková

Foto: archiv Petry Gümplové

Článek vyšel v on-line magazínu Univerzity Karlovy Forum.

Petra Gümplová

Vystudovala magisterský program sociologie na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Titul Ph. D. v oboru sociologie a
politologie získala na New School for Social Research v New Yorku v USA. Poté působila na několik německých institucích:
Justus Liebig Universität v Giessenu, Käte Hamburger Kolleg v Duisburgu a na Max Weber Kolleg na University of Erfurt. Nyní
vede projekt na téma Global Commons v rámci výzkumného centra Structural Change of Property na Friedrich Schiller
univerzitě v německé Jeně. Zabývá se mezinárodní politickou teorií, mezinárodním právem, právy na přírodní zdroje a idejemi
globální spravedlnosti.
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Válka! Putin vyhrožuje světu jadernými zbraněmi
TV , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 00:52 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 2 763 488,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67

Martin ČERMÁK, moderátor 
Já teď ve vysílání vítám bezpečnostního experta Jana Ludvíka. Dobrý večer.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Pane Ludvíku, ruský prezident uvedl do pohotovosti jaderné síly. Je podle vás vůbec reálný jaderný konflikt v jedenadvacátém
století?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UK  
Reálný dozajista je. To, co ruský prezident udělal, je jednoznačný signál západu, aby se do konfliktu na Ukrajině nemíchal, aby
neintervenoval. Samozřejmě je otázka, do jaké míry Rusko blafuje a kde ta jeho hranice citlivosti je. Určitě bysme se neměli
snažit Vladimira Putina zahnat úplně do kouta, aby se cítil ohrožený na životě nebo nebo, řekněme, na stabilitě svého vlastního
režimu.

Martin ČERMÁK, moderátor 
V Bělorusku se dnes koná referendum, které by mohlo umožnit Rusku umístit na běloruském území jaderné zbraně. To trochu
připomíná šedesátá léta, karibskou krizi a jaderné zbraně na Kubě. Nejsme tady svědky začátku nové studené války jaderných
mocností?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UK  
Myslím, že nová studená válka minimálně potenciálně začíná, byť ze strategického nebo vojensko-strategického hlediska to
umístění ruských jaderných sil v Bělorusku nebude zas až tak velkou změnou, protože Rusko už má schopnost umístit jaderné
zbraně v Kaliningradu, tzn. v tom regionu jsou. Co je pro NATO potenciálně větší strategický problém, je umístění ruských
konvenčních sil v Bělorusku, protože jediný pozemní spojení mezi Polskem a Pobaltím je tzv. Suwalským koridorem, který je
poměrně úzký pruh mezi Kaliningradem a Běloruskem. A pokud budou v Bělorusku ruské síly, tak ten koridor bude z obou stran
ohrožen.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Má tedy západ, potažmo NATO, nějaké jiné možnosti, jak právě na tuto hrozbu Vladimira Putina reagovat?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UK  
Západ by samozřejmě měl především reagovat tím, že bude dál podporovat Ukrajinu, ale zároveň nebude eskalovat na
jadernou úroveň, nebude sám přijímat nějaké zásadní jaderné kroky, aby nedošlo k nějakému vypuknutí jaderné války ve
chvíli, kdy si jedna ze stran bude myslet, že je pod útokem vynervovaná nějakým omylem.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Je podle vás možné, že Rusko přijde ohlas v Radě bezpečnosti OSN? A co by to vlastně znamenalo?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UK  
To je něco extrémně nepravděpodobného. Vyloučení státu z OSN sice možné je, ale pouze se souhlasem Rady bezpečnosti,
kde má Rusko právo veta. Navíc si musíme uvědomit, že západ ruské chování odsoudil zcela jednoznačně, semknul se, ale ta
reakce v některých jiných částech světa některých jiných států není zas až tak jednoznačné odsouzení. Když se podíváme na
ty 2 největší, nejlidnatější státy, tak například Čína a Indie neodsoudily Rusko nějakým jednoznačným způsobem.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Nemůže být samotné posílání zbraní a vybavení na Ukrajinu ze západu a ze států NATO vnímáno jako eskalace toho konfliktu?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UK  
Rusko to dozajista vnímá jako eskalaci, ale myslím si, že nikoliv takovou eskalaci, na kterou by bylo připraveno reagovat agresí
vojenskou vůči západu. Ta jejich citlivost bude spíš v případě, že by se tam západ pokusil poslat svoje vlastní vojenské síly.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Děkujeme za rozhovor a přejeme klidný večer.

Neděle byla těžká, připustil ukrajinský generální štáb URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apm , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 02:09 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc:
17 300 000
Generální štáb ukrajinské armády připustil, že neděle byla obtížným dnem. Ruské ostřelování podle Kyjeva pokračovalo „ze
všech stran“. Ukrajinští obránci čelili dělostřeleckým útokům například na letecké základně u Vasylkivu. EU schválila nový balík
sankcí, včetně SWIFTu. Ukrajinští a ruští vyjednavači by se v pondělí ráno měli potkat na bělorusko-ukrajinské hranici.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v telefonátu s britským premiérem Borisem Johnsonem v neděli večer zdůraznil, že
nadcházejících 24 hodin bude klíčových. Johnson jej podle Downing Street ujistil, že Británie udělá vše pro to, aby na Ukrajinu
dorazila pomoc. Tu avizovala i Evropská unie.

Ukrajinská armáda čelí ruským invazním vojskům na čtyřech frontách – u Kyjeva, na severovýchodě země u měst Sumy a
Charkov, na východě země u Doněcké a Luhanské oblasti a na jihu z dočasně okupovaného Krymu.
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ČT24 rozebrala situaci na bojištích s politickým geografem Janem Kofroněm z institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ten zdůraznil klíčovou roli mostů přes řeku Dněpr, na nichž z velké části záleží případný
ruský postup směrem na západ Ukrajiny.

Na jižní frontě Rusové zaznamenali nejrychlejší postup, obsadili mimo jiné město Melitopol a pokračují k Mariupolu – přístavu na
hranicích oblasti, kterou ovládají Ruskem řízení separatisté. Kofroň se domnívá, že byť Mariupol jako takový zásadní není a
jeho dobytí nezmění situaci na bojišti, ruské invazní jednotky by se posléze mohly vypravit na sever k Dněpropetrovsku.

Pokud by zároveň prolomily ukrajinskou obranu kolem Charkova, mohly by ze severu postupovat na jih a znemožnit tak ústup
té části ukrajinské armády, která uplynulé roky sbírala bojové zkušenosti ve střetech s Ruskem podporovanými jednotkami v
Donbase, což by byla pro ukrajinskou armádu těžká rána. Proto by mělo smysl stáhnout jednotky z východu předčasně.

Ruské armádě se zatím nedaří prolomit obrany řady měst – zejména Kyjeva, Charkova a Sumy. Kofroň to vysvětluje tím, že
zatímco okupační armáda disponuje relativně silnými mechanizovanými a dělostřeleckými jednotkami, vybavení pro boje v
ulicích měst má omezené. Proto pro Rusy nemá smysl zabřednout do městských bojů.

Analytik varuje před přehnaným optimismem

Politický geograf upozorňuje zejména na ruský nezdar u Charkova, kde invazní armáda soustřeďovala možná vůbec největší
síly. „Zřejmě doufali, že se dokáží k městu dostat, že město, kde je ruská menšina, padne. Nepadlo,“ konstatuje Kofroň.

Zároveň ale upozorňuje před přehnaným optimismem, co se ukrajinského vzdoru týče. Ruská vojska se totiž nepohybují tak
pomalu, jak by se mohlo zdát, míní: „Denně udělat něco kolem třiceti, čtyřiceti, padesáti kilometrů, není málo,“ říká Kofroň a
připomíná invazi do Iráku. Američané tam – proti výrazně slabšímu protivníkovi – urazili během osmi devíti dní 350 až 400
kilometrů.

Současně analytik připouští, že pokud se obránci „zakopou“ v pozicích a útočníci se pokouší o rychlý postup, znamená to
výrazné ztráty. „Pokud se Rusové teď budou snažit postupovat příliš rychle, budou mít obrovské ztráty, bez ohledu na to, že
mají nějakou technologickou a početní převahu,“ upozorňuje.

Ruští okupanti jsou podle Kofroně překvapeni odporem, zejména například u Charkova. To dává naději, že Ukrajina by mohla
vydržet ruský nápor dva až tři týdny, po nichž by měla silnější karty pro vyjednávání.

Vyjednávání a sankce

Vyjednavači Ruska a Ukrajiny se měli potkat na bělorusko-ukrajinské hranici u řeky Pripjať. Rusko přitom nejprve jednání s
Kyjevem odmítala zcela, posléze je podmínila tím, že ukrajinská armáda složí zbraně, nakonec ale souhlasila se schůzkou bez
předchozích podmínek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předeslal, že nemá velkou důvěru, že jednání někam
povedou.

Vládce Kremlu Vladimir Putin v neděli nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. To odsoudili
představitelé NATO, Spojených států i Evropské unie. Bělorusko se také zřeklo svého „neutrálního“ statutu. Minsk tvrdí, že v
referendu změnu ústavy podpořilo 65 procent občanů. Totalitní stát pod vládou Alexandra Lukašenka, který zároveň rozšířil
vlastní pravomoci, připustil umístění jaderných zbraní na svém území.

Evropští lídři se v neděli dohodli na dalším balíku sankcí, které zahrnují mimo jiné odstřižení některých ruských bank od
systému SWIFT. Unie také zmrazí aktiva ruské centrální banky. Evropské nebe se zavřelo ruským aerolinkám a Ruskem
kontrolovaným letadlům, načež Aeroflot oznámil, že ruší lety do Evropy. EU zároveň přislíbila zafinancování a doručení zbraní
na Ukrajinu, a to včetně stíhaček.

Ukrajina Rusko kvůli invazi zažalovala u Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Na pondělí svolala Rada bezpečnosti OSN
mimořádné naléhavé zasedání Valného shromáždění, které se ruské agresi bude věnovat.

Boris Johson avizoval, že v parlamentu představí předlohu zákona, která by zintenzivnila zatáhy proti špinavým penězům.
„Rychleji a tvrději strhneme masku těm, kteří podporují Putinovo destruktivní tažení,“ slibuje britský premiér. Jak připomíná
agentura Reuters, Londýnu je kvůli značné přítomnosti ruského kapitálu přezdíváno Londongrad.

Hledání ticha
TV , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: ČT 2 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 03:25 , Sledovanost pořadu: 32 894 , Pořad:
10:30 Nedej se , AVE: 850 815,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,37

Jan KRAJNHANZL, psycholog, FSV  MUNI, Brno 
Osobně považuji vlastně ticho a s tím související vlastně odpočinutou pozornost za úplně jako vlastně klíčovou otázku jako
dnešní doby a vlastně otázku i pro příští roky. Chápu, že nás všechny napadne věc, jako je klimatická změna a snižování
biodiverzity. Ale myslím, že stejně tak se bude vlastně strašně mohutně hrát o to, zda-li se pořád bude vlastně zvyšovat ta
šance, utíkat sami před sebou. Prostřednictvím nejrůznějších jako lákadel digitálních, technologických, anebo jestli budeme
znovu hledat vlastně nějaké kouty našeho života, kde budeme mít jako čas na nějaký klidný, klidné vnímání sama sebe a vůbec
jako světa kolem nás. A myslím, že si vlastně, že řada /nesrozumitelné/, které si představuji, tak nejsou jenom jako v nějakém
klimaticky postapokalyptické světě, ale jsou spojené opravdu s tím, že jsme vlastně jako on-line 24 hodin denně 7 dní v týdnu a
že vlastně nepřichází už vůbec žádné jako vystřízlivění. Že je to vlastně jako nekonečná alkoholová party bez jako příležitosti na
vystřízlivění a na nějakou kocovinu.
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Ondřej JIŘÍČEK, vedoucí akustické skupiny ČVUT 
Ticho z vědeckého hlediska znamená, že zvukové pozadí kolem nás je pod prahem našeho slyšení. Takže ono ticho,
kdybychom to vzali jako absurdum, tak kde najdete opravdové ticho, tak to je někde ve vesmíru, kde není ten vzduch. Tady to
znamená, že ten pohyb toho vzduchu kolem nás, je tak malý, že ho nejsme schopni zaznamenat. V tenhle ten okamžik se
nacházíme v bez obrazové místnosti pro akustiku. Což vše je takové trochu moje dítě. Občas se v médiích dočteme, že tomuhle
tomu prostoru se říká mrtvá komora. To je takový hodně starý název, který se používal v době spíš našich dědečků než otců.
Zvukové vlny, které zde vyzáří nějaký zdroj. Třeba například já /nesrozumitelné/, se z převážné části pohltí ve stěnách, tedy
neodrazí se, více než 95 % energie zvukové se pohltí v těch zvláštních stěnách, které jsou kolem mě. Téhle místnosti se
právem říká, že to je nejtišší místo v Praze, to rozhodně ano, nejspíš i v České republice. Protože tahle ta místnost je největší,
tak má taky ambici být nejtišší. Existuje řada takových zpráv, které občas přiživí i nějaký novinář o tom, jak je to tady stresující
nebo nepříjemné. Já si myslím, že pro běžné lidi je tenhle prostor spíš příjemný. Je potřeba si na to akorát zvyknout. Je pravda,
že když se tady zavřete, tak po chvíli kromě šumění v uších, někteří lidé jsou schopni slyšet i tep krve ve spáncích, protože je to
poměrně blízko toho sluchového orgánu. Ale není to tak, že když vás tedy někdo zavře, že byste se z toho zbláznili. Myslím si,
že jediný lidé, který mají problém, jsou klaustrofobici. Tak bych sem teda opravdu nezval. Jinak každý, kdo si na to trošku
zvykne, tak naopak říká, že by tady chtěl být dýl.

Jan KRAJNHANZL, psycholog, FSV  MUNI, Brno 
Když v psychologii přemýšlíme o tichu, tak asi je dobré si ticho nespojovat jenom s tím, že je to nějaká absence nějakých
vlastně jako audiopodnětů. Ale je to vlastně nějaký klid. Je to vlastně nějaká možnost jako bez, ať už vizuálních audio anebo
nějaký sociální třeba podnětů. Mít nějakou chvíli sami pro sebe, bez toho vlastně vyrušování, které je v dnešní době velmi jako
všudypřítomné. Už v současnosti pozoruju jako vlastně dvě reakce na to, že toho ticha ubývá. Jedna ta reakce je jako vlastně
zvýšená senzitivita. A mluví se dneska třeba o digitálním detoxu. Mluví se o nějakém půstu vlastně od internetu, od médií, od
telefonu a podobně. A pak je tady druhá skupina, která se mi, že vlastně nějakým způsobem popírá vlastně vůbec existenci
toho problému a toho, že jsme dneska řada lidí vlastně na pomezí nějakého kognitivního vyčerpání. A ti lidé věří v nějaký nový
normál, že normální je v jednu chvíli telefonovat. Řeší několik věcí na sociální sítí a ještě u toho jako zkoušet na něčem
pracovat. A myslím si, že pokud by tihle lidé jako nereflektovali hlouběji tu situaci a takže vlastně docela dlouho člověk může být
u nějakého vlastně odtržení od sebe sama a nějakých jako přirozených potřeb, protože samozřejmě ta návykovost těch nových
médiích je dneska značná. Ticho určitě prospívá jako lidskému zdraví, ať už tomu duševnímu nebo tělesnému a ono vlastně
nejlépe se to možná popíše, když si řekneme, co se nám děje, když to ticho nám naopak chybí. Protože, když nám ticho chybí,
tak se vlastně často dostáváme do nějakého stresu. Často vlastně máme třeba daleko povrchnější jako způsob myšlení. Máme
nějakou takovou tu těkavost vlastně v tom přijímání nových informací. Jsme impulsivnější. Máme možná i trošku větší tendenci
být třeba konfliktní vlastně v nějakých jako sociálních interakcí. Jsme uzavřenější třeba novým myšlenkám, jsme méně
naslouchavější vůči tomu, co nám druzí říkají a méně nasloucháme i sami sobě. A naopak pokud jsme vlastně odpočinutí,
pokud vlastně ta přímá pozornost, o kterou v tomhle vlastně jde nejvíc. To znamená, je odpočinutá, je schopná nějakým
způsobem jako živě reagovat na ty podněty kolem nás. Tak potom najednou vlastně cítíme, že jsme schopni víc se do věcí
nořit. Jsme schopni jako citlivěji naslouchat sobě, druhým. Jsme schopni vlastně otevřeněji přemýšlet o věcech, o kterých jsme
zatím nepřemýšleli a podobně.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Otevření prodloužené Rudné pomohlo odlehčit dopravě v centru Ostravy. Nejvíce to pocítila městská část Poruba, kudy
předtím projíždělo až 40 tisíc aut denně.

redaktor 
Všemi očekávaný ten poslední 414 metrů dlouhý úsek zprovoznili silničáři ve čtvrtek. Tím je vlastně čtyřproudová silnice z
Opavy přes Ostravu a Havířov vlastně kompletní. Stavba se začala budovat v roce 2012. Ale kvůli sporům s majiteli pozemků
se dokončila až teď. Ty spory pomohla vyřešit například i montáž protihlukové stěny, která je podle Ředitelství silnic a dálnic
nejmodernější a také nejvyšší na českých silnicích.

Jiří MICHALÍK, zpracovatel strategických hlukových map 
Nacházíme se na ulici 17. listopadu v Ostravě Porubě. A tato ulice prošla v nedávné době k výrazný odlehčením z hlediska
hlukové zátěže. A to v souvislosti s výstavbu obchvatu takzvané prodloužené Rudné. Během té doby co to tady měříme, tady
prakticky neprojelo žádné nákladní auto pouze osobní automobily a pár autobusů. A můžeme říct, že dominantní zdroj hlukové
zátěže, kterým je nákladní automobilová doprava, byl úspěšně z této komunikace vymístěn. Toto měření je pouze ilustrativní.
Za standardních podmínek se prostě za sněhu a deště neměří jo. Takže tato ukázka opravdu je jenom pro dokumentární účely.
Tak pro většinu populace je hluk velice rušivý faktor. To znamená, nevytváří jim pohodu. Proto vyhledávají ticho. Samozřejmě,
když je to ticho spojeno ještě s pobytem v přírodě, tak samozřejmě o to, o to lépe. Ale nedělejme si iluze ohledně toho ticha a
hluku. On sám o sobě les takový je zdrojem až 30 decibelů třeba, že se nám zdá, že je to relativně tiché prostředí. Samozřejmě,
jestli vás obtěžuje celkové pozadí hlučí, že se vám zdá hlučné. To znamená pozadí města jako takového, tak tím to pak
opravdu toho moc neuděláte. Ale víceméně rušivý a obtěžující pro člověka, je konkrétní daný zvuk. Ono taky jako k tomu
přistupujeme. Pro někoho je zvuk obtěžující, pro někoho není. To znamená, jestliže jdete na rockový koncert, tak ten může být
velice hlučně, ale vám ten hluk nevadí. Vy ho chcete, že? V tom případě, pokud vám nějaký zvuk nebo hluk vadí, tak se můžete
bránit tím, že podáte stížnost na příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Což je v tomto případě, což jsou Krajské hygienické
stanice. Hluk z dopravy je velice specifický hluk. Jestliže snížíme dopravu třeba o polovinu, tak hluk ze 100 decibelu nám
neklesne na 50, ale klesne nám po 3 decibely. Možná si někteří lidé budou představovat, že s nástupem elektroaut se hluk
sníží. Ale musíme si uvědomit, že tento pozitivní vliv elektromobilu je pouze zhruba asi tak do rychlosti 50 kilometrů za hodinu.
Nad těch 50 kilometrů a ve větších rychlostech už je to potom hluk z valení vlastních pneumatik.

Jan KRAJNHANZL, psycholog, FSV  MUNI, Brno 
Stejně jako je dobrý, /nesrozumitelné/ bolí mě záda, mám hlad, nemám hlad a podobně. Tak je vlastně hrozně důležitý být
vnímavý k tomu, jak moc jsem si dopřál těch v posledních třeba dnech a kdy je dobré vlastně třeba nějakou přemíru jako velmi
intenzivních jako informačních chvilek u internetu kompenzovat právě potom nějakým sbírání dříví nebo něčeho podobného.
No, já si třeba reálně nezapínám u žádné aplikace notifikací. Přijde mi, že to je zrovna jeden takový způsob, jak lidé často
přicházejí o ticho. Pokud nějaké ticho do života přijde, tak ty notifikace jsou něco, co to vlastně permanentně jako přerušuje.
Stejně tak si myslím, že je strašně dobré odložit telefon, jako já si ho často tady nechám u nás jako v patře. A jsem tady dole s
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dětma nebo vlastně něco dělám na zahradě. A pak se podívám, kdo mi všechno volal a řeším to nějak ex post. To, co s čím si
hrajeme se studenty a studentkami u nás jako v kurzu, tak je, že dáváme si takové, jako říkáme tomu domácí sebeexperimenty,
zážitkové, sebezkušenostní, kdy vlastně jim dávám možnost si vyzkoušet, jaké to je být den bez jakýkoliv online technologií, bez
jakýchkoliv obrazovek a opravdu ty změny, které popisují, jsou jako dost hluboké. Vlastně ruku v ruce s tím jde i druhý
experiment, který zase se týká toho, zkusit být jen tak třeba hodinu někde pod stromem. Koukat, co se děje kolem ale nic do
ničeho nekoukat. Nic nečíst, nemít žádný třeba sešit na poznámky. Všichni studenti i studentky popisují, že nějakých 15, 20, 30
minut zažívají vlastně docela jako intenzivní neklid, kdy jako hraničící s nějakou úzkostí. Kdy vlastně jako přicházejí myšlenky,
co tady jen tak sedím, proč něco nedělám. Vlastně nějaká nervozita z toho pramenící a podobně. A potom najednou vlastně po
těch 30 minutách přichází takový najednou nějaký jako klid, hluboká úleva. Opakovaně to uzavírají ty studenti a studentky v
těch svých jako deníkových zápiscích, že se opravdu diví, proč to nedělej častěji. Že takhle dobře se strašně dlouho necítili.

osoba 
V tomto experimentu si změříme vyzařovací charakteristiku /nesrozumitelné/ zdroje zvuku. Zdroj se otočí o 360 stupňů a tím
změříme celou vyzařovací charakteristiku. Takže nejdřív si zapneme zdroj zvuku, potom zesilovač a následně přehrávání. Fakt
je ten, že když si člověk chce pořádně odpočinout a do té kategorie počítám i sebe. Tak potřebuju, potřebuju ticho, ale
samozřejmě pro svůj život nepotřebuju takové ticho jako je tady. Stačí mi jet na chatu, kde kolem šumí les a nic tam není. Není,
nejsou tam ty industriální zvuky. To je takový to co ruší nejvíc. Každopádně tady v té místnosti jsme postupně, když to bylo
nové, zkusili jsme tady přespat a tak. A spí se tady dobře. Víte jako v práci člověk na to není až tak citlivý. Očekává, že třeba já
jako učitel, když potkám studenty, takže s ním mluvím a na chodbách hluk je. A to je to, co patří k mému povolání a k mému
životu. Ale mám tu šanci, že když odejdu domů, tak doma ticho mám. Bydlím v oblasti, kde docela ticho je. Jsou lidi, kteří to
úplně ve svých rukách nemají. Když budete mít byt někde poblíž dálnice nebo, nebo budete mít za barákem nějakou účinnější
fabriku, tak navzdory tomu, že hygienické předpisy říkají něco, tak se toho opravdového ticha nedoberete.

osoba 
Strategická hluková mapa by měla posoudit významné zdroje hluku na území České republiky. Já se to pokusím trochu přiblížit
tady na území města Ostravy. A tady jsme zhruba stály dneska. A podle našich předběžných propočtů tam ta hluková zátěž
poklesla v důsledku odklonu této dopravy až zhruba o 5 decibelů, což je poměrně dost významné snížení. Ty následné akční
plány se víceméně zabývají tím, jak tu hlukovou zátěž snížit. Mezi nejčastější nástroje jsou, je vlastně výstavba a realizace
obchvatu. Výstavba protihlukových stěn a poslední dobou se používá i takzvaná aplikace takzvaných tichých asfaltů. To, jak
nás hluk obtěžuje, opravdu není zanedbatelný faktor a měli bychom se snažit ho co nejvíce eliminovat.

Elva FROUZ, jahen a terapeut 
Když se vysloví slovo ticho, tak moje první spontánní reakce je takový úlevný nádech a výdech ticho. Ticho jako něco, co velmi
potřebuji k tomu, abych žil v rovnováze se svým středem, co je pro mě vlastně nezbytnou součástí mých dnů. A bez čeho si už
hodně špatně umím představit, že bych vůbec zvládnul nějak normálně fungovat v tomhle světě, takže ticho vnímám jako určitý
základ pro svojí vnitřní cestu a myslím, že něčím podobným může být i pro další lidi, kteří se na takovou cestu vydávají. Tak z
duchovního hlediska bude dobré rozlišit ticho vnější a ticho uvnitř. To vnější ticho je, když se nějak stáhneme z dosahu
vnějšího hluku. Když se vzdáme toku informací, které, které jinak na nás neustále doléhají. A tohle vnější zmlknutí, tak je takový
první krok k tomu, aby člověk mohl zavnímat svoje vnitřní ticho. To, co dělá s lidmi hluk, je dobře vidět i právě tady na těch
setkáních, kde se vystavujeme tichu. Protože, když sem lidé přijedou první den takového setkání a sdílíme z čeho kdo přichází.
Tak naprostá většina těch lidí mluví o právě velké míře činností, aktivit a také velké míře právě nejrůznějších hluků a zvuků a
slov. Dopřát si ticho je možná mnohem snadnější než se lidé běžně domnívají a takový ten úplně nejjednodušší způsob je, najít
si během dne čas a to může být i velmi krátký čas, kdy vypnu všechny vnější podněty. Nechám stranou mobilní telefon a jenom
zůstávám sám se sebou. Jenom vlastně jsem. Jenom vnímám, jenom dýchám a mohu prožít svobodu, že opravdu nic jiného
není potřeba. Jako kdyby zařídit si takový malý chrám ticha uprostřed všedního dne. Do kolínského kláštera přijíždějí lidé na
různá duchovní cvičení, která mají společné to, že probíhají celá, celá v mlčení. Mám velmi rád spojení ticha a přírody. Děláme
také semináře v horách. No a ta intenzita toho putování a toho nadhledu, kdy člověk putuje někde i v tom fyzickém vzhledu nad
krajinou, tak prostě s těmi lidmi dělá velké věci. Je zajímavé, že třeba v knihách duchovních autorů nějakých předmoderních
dob. Tak se moc neobjevují nějaké praktické návody, jak se vlastně dostat k tichu. A domnívám se, že to je mimo jiné proto, že
to vnější ticho bylo něčím mnohem přirozenějším a řeklo by se dostupnějším než dnes. Jeden ze znaků toho času, řekněme,
moderního a postmoderního je právě úbytek možností, jak se tichu vystavit. A s tím pak souvisí, že lidé vlastně zapomínají, že
to vůbec je možné. A pak když náhle se ocitnou v tichu, tak mají tendenci hned ho něčím zaplnit. Začít něco hledat v mobilu,
začít s někým komunikovat na dálku. A vlastně propadají neklidu, protože je to pro mě už tak nezvyklý zážitek, že vlastně v něm
špatně vydrží. Vědět, na kolik to mohu vědět, kdo jsem a proč dělám to, co dělám. Být si vědom svých hlubších motivací, tak k
tomu všemu pokládám ticho za nezbytný předpoklad.

osoba 
Já si osobně myslím, že lidi těch potřebou proto, že jak bylo napsaný za mého mládí na všech střediscích ticho léčí. On si
člověk potřebuje odpočinout a v tom tichu si odpočinete bezpečně nejvíc. Takže ono je ticho a ticho. Tady je opravdu, tady je
ticho hrobové, ale, ale i to, jak jsem říkal, prostě být někde v přírodě, kde nemáte ty industriální zvuky, tak třeba v zimní
zasněžené krajině, když nefouká vítr, tak tam to ticho je taky pěkné jo. To je opravdu kvalitní ticho a myslím si, že to člověku
dělá dobře na duši.

Elva FROUZ, jahen a terapeut 
Pozoruji, že je to jakási reakce, právě ve vyhledávání, aktivním vyhledávání příležitostí k tichu. Moci v tichu spočinout delší čas,
tak pokládám už za jeden z takového takových znaků luxusu vlastně něčeho, co dělá život kvalitnějším. Takovým způsobem,
který vlastně není obvyklý a mám dojem, že tak, jak právě ticha pořád ještě spíš ubývá, takže tahle poptávka, takhle touha po
tom, vystavit se tichu a vlastně znovu ho objevit jako nějaký prostředek k napojení pramenů duše, když to řeknu tak, takže
bude stoupat.

Petr KUCKA, Ekologický institut Veronica 
No já si myslím, že lidé, když se podíváme do historie, tak v tichu trávili daleko větší množství času. Vlastně pamatuji si dopisy,
které jsem měl v ruce od Carla Gustava Junga, který už v třicátých letech popisoval, že když sedí někde v restauraci, vyhrává
tam hudba, takže najednou vlastně ztrácí tu možnost, jako pohroužit se do sebe. Být se svými myšlenkami, protože vlastně
každá Helenka Vondráčková nebo nějaký současný hit, vlastně vás vytahuje z toho jako bytí se sebou. A on se vlastně
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pozastavil už v těch třicátých letech nad tím, co s námi bude, když vlastně permanentně budeme v prostředí, kde je nějaká
zvuková kulisa a vlastně dneska ta možnost vlastně těch permanentních zvukových kulis, je vlastně neuvěřitelná. Protože
nejenom, že se rozvinuly všechny ty televizní obrazovky v domácnostech a počítače, internety, chytré telefony v kapsách a tak
dál. Vlastně my ty věci máme neuvěřitelně jako vlastně po ruce. My můžeme kdykoliv vlastně to ticho a ne jenom myslím to
zvukové, ale vlastně i to jako momentální ticho, zaplašit právě nějakými dalšími podněty. Kdo nám napsal, co je ve světě
nového a podobně. A to potom opravdu vede k tomu, že lidé předtím tichem uhýbají, protože jak upozornil právě ten Karel
Gustav Jung, tak vlastně v tichu my jsme najednou v kontaktu i se svými hlasy, které nám běžně nejsou úplně příjemné. A které
nám potřebuju něco doříct. Něco mám potřebuje doběhnout, nějaký třeba konflikt, který jsme měli. Možná jsme něco nestihli a
teď nás trápí nějaké třeba pocity viny nebo něco podobného. A to jsou právě ty myšlenky, které nám dobíhají v tom tichu. A
pokud to ticho není, tak potom vlastně nemluvíme sami sebou a tyhle ty věci si potom s sebou vlastně jako neseme někde v
nějakém podvědomí.

Ke Kyjevu míří pětikilometrový ruský konvoj, z Běloruska podle Ukrajiny vylétly stíhačky URL
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K ukrajinské metropoli Kyjevu, kde byly podle ukrajinských úřadů v pondělí ráno slyšet výbuchy, směřuje asi pětikilometrový
ruský vojenský konvoj. Podle zpravodajského serveru CNN o tom svědčí nové satelitní snímky. Ukrajina rovněž tvrdí, že z
Běloruska vyletěly směrem k ukrajinskému území stíhačky. EU schválila nový balík sankcí, včetně SWIFTu. Ukrajinští a ruští
vyjednavači by se v pondělí ráno měli potkat na bělorusko-ukrajinské hranici.

Soukromá americká společnost Maxar Technologies sdělila, že ruský vojenský konvoj byl zachycen na snímcích v neděli
dopoledne místního času poblíž Ivankiva, asi 60 kilometrů severozápadně od ukrajinského hlavního města. Podle snímků jsou
v konvoji tanky, vozidla pěchoty, samohybné dělostřelecké zbraně či cisterny s palivem.

Ukrajina podle britského deníku The Guardian oznámila že z Běloruska vyletěly směrem k ukrajinskému území stíhačky.
„Stíhačky z Běloruska teď letí k Ukrajině,“ napsala v prohlášení ukrajinská Státní služba pro speciální komunikaci v pondělí
kolem 1:00 SEČ. Zveřejněno bylo rovněž video, které údajně ukazuje letouny na noční obloze v oblasti běloruského města
Gomel. Národnost vzdušných sil zůstává neznámá, napsal The Guardian.

Agentura AP uvedla, že starosta Kyjeva Vitalij Kličko jí v neděli po vyčerpávající noci ruských útoků na okraje města řekl, že
kvůli obklíčení Kyjeva není možná evakuace civilistů a hrozí humanitární katastrofa. „Všechny cesty jsou zablokované a v tuto
chvíli jsme obležení. Rusové jsou všude a my nemáme způsob, jak bychom lidi evakuovali,“ odpověděl podle AP Kličko na
otázku, zda se plánuje evakuace civilistů.

Později Kličkův mluvčí uvedl, že se starosta špatně vyjádřil, a i sám Kličko své vyjádření popřel. „Ruské internetové stránky
rozšířily informace, podle nichž jsem řekl, že Kyjev je obležen a evakuace lidí není možná… Nevěřte lžím! Důvěřujte jen
informacím z oficiálních zdrojů,“ napsal Kličko na svém účtu na sociální síti Telegram.

Generální štáb ukrajinské armády však připustil, že neděle byla obtížným dnem. Ruské ostřelování podle Kyjeva pokračovalo
„ze všech stran“. Ukrajinští obránci čelili dělostřeleckým útokům například na letecké základně u Vasylkivu. Ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj v telefonátu s britským premiérem Borisem Johnsonem v neděli večer zdůraznil, že nadcházejících 24
hodin bude klíčových. Johnson jej podle Downing Street ujistil, že Británie udělá vše pro to, aby na Ukrajinu dorazila pomoc. Tu
avizovala i Evropská unie.

Analytik mluví o klíčové roli mostů přes Dněpr

Ukrajinská armáda čelí ruským invazním vojskům na čtyřech frontách – u Kyjeva, na severovýchodě země u měst Sumy a
Charkov, na východě země u Doněcké a Luhanské oblasti a na jihu z dočasně okupovaného Krymu.

ČT24 rozebrala situaci na bojištích s politickým geografem Janem Kofroněm z institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ten zdůraznil klíčovou roli mostů přes řeku Dněpr, na nichž z velké části záleží případný
ruský postup směrem na západ Ukrajiny.

Na jižní frontě Rusové zaznamenali nejrychlejší postup, obsadili mimo jiné město Melitopol a pokračují k Mariupolu – přístavu na
hranicích oblasti, kterou ovládají Ruskem řízení separatisté. Kofroň se domnívá, že byť Mariupol jako takový zásadní není a
jeho dobytí nezmění situaci na bojišti, ruské invazní jednotky by se posléze mohly vypravit na sever k Dněpropetrovsku.

Pokud by zároveň prolomily ukrajinskou obranu kolem Charkova, mohly by ze severu postupovat na jih a znemožnit tak ústup
té části ukrajinské armády, která uplynulé roky sbírala bojové zkušenosti ve střetech s Ruskem podporovanými jednotkami v
Donbase, což by byla pro ukrajinskou armádu těžká rána. Proto by mělo smysl stáhnout jednotky z východu předčasně.

Ruské armádě se zatím nedaří prolomit obrany řady měst – zejména Kyjeva, Charkova a Sumy. Kofroň to vysvětluje tím, že
zatímco okupační armáda disponuje relativně silnými mechanizovanými a dělostřeleckými jednotkami, vybavení pro boje v
ulicích měst má omezené. Proto pro Rusy nemá smysl zabřednout do městských bojů.

Politický geograf upozorňuje zejména na ruský nezdar u Charkova, kde invazní armáda soustřeďovala možná vůbec největší
síly. „Zřejmě doufali, že se dokáží k městu dostat, že město, kde je ruská menšina, padne. Nepadlo,“ konstatuje Kofroň.

Zároveň ale upozorňuje před přehnaným optimismem, co se ukrajinského vzdoru týče. Ruská vojska se totiž nepohybují tak
pomalu, jak by se mohlo zdát, míní: „Denně udělat něco kolem třiceti, čtyřiceti, padesáti kilometrů, není málo,“ říká Kofroň a
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připomíná invazi do Iráku. Američané tam – proti výrazně slabšímu protivníkovi – urazili během osmi devíti dní 350 až 400
kilometrů.

Současně analytik připouští, že pokud se obránci „zakopou“ v pozicích a útočníci se pokouší o rychlý postup, znamená to
výrazné ztráty. „Pokud se Rusové teď budou snažit postupovat příliš rychle, budou mít obrovské ztráty, bez ohledu na to, že
mají nějakou technologickou a početní převahu,“ upozorňuje.

Ruští okupanti jsou podle Kofroně překvapeni odporem, zejména například u Charkova. To dává naději, že Ukrajina by mohla
vydržet ruský nápor dva až tři týdny, po nichž by měla silnější karty pro vyjednávání.

Vyjednávání a sankce

Vyjednavači Ruska a Ukrajiny se měli potkat na bělorusko-ukrajinské hranici u řeky Pripjať. Rusko přitom nejprve jednání s
Kyjevem odmítalo zcela, posléze je podmínilo tím, že ukrajinská armáda složí zbraně, nakonec ale souhlasilo se schůzkou bez
předchozích podmínek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předeslal, že nemá velkou víru, že jednání někam povedou.

Vládce Kremlu Vladimir Putin v neděli nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. To odsoudili
představitelé NATO, Spojených států i Evropské unie. Bělorusko se také zřeklo svého „neutrálního“ statutu. Minsk tvrdí, že v
referendu změnu ústavy podpořilo 65 procent občanů. Totalitní stát pod vládou Alexandra Lukašenka, který zároveň rozšířil
vlastní pravomoci, připustil umístění jaderných zbraní na svém území.

Evropští lídři se v neděli dohodli na dalším balíku sankcí, které zahrnují mimo jiné odstřižení některých ruských bank od
systému SWIFT. Unie také zmrazí aktiva ruské centrální banky. Evropské nebe se zavřelo ruským aerolinkám a Ruskem
kontrolovaným letadlům, načež Aeroflot oznámil, že ruší lety do Evropy. EU zároveň přislíbila zafinancování a doručení zbraní
na Ukrajinu, a to včetně stíhaček.

Ukrajina Rusko kvůli invazi zažalovala u Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Na pondělí svolala Rada bezpečnosti OSN
mimořádné naléhavé zasedání Valného shromáždění, které se ruské agresi bude věnovat.

Boris Johnson avizoval, že v parlamentu představí předlohu zákona, která by zintenzivnila zatáhy proti špinavým penězům.
„Rychleji a tvrději strhneme masku těm, kteří podporují Putinovo destruktivní tažení,“ slibuje britský premiér. Jak připomíná
agentura Reuters, Londýnu je kvůli značné přítomnosti ruského kapitálu přezdíváno Londongrad.

Kyjev jsme v noci ubránili, zní od Ukrajinců. Čekají se první jednání o příměří URL
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Ruští vojáci se v noci na pondělí znovu pokusili prolomit obranu Kyjeva, všechny jejich pokusy ale selhaly. Podle agentury
Unian to uvedla ukrajinská armáda. Po několika nočních hodinách klidu zní výbuchy jak hlavním městem, tak Charkovem.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli řekl, že následujících 24 hodin bude pro zemi zlomových. EU schválila nový
balík sankcí, včetně SWIFTu, rubl v reakci v pondělí klesl skoro o 30 procent. Ukrajinští a ruští vyjednavači by se v pondělí
ráno měli potkat na bělorusko-ukrajinské hranici.

„Od začátku dnešního (pondělního, pozn. red.) dne se nepřítel dál snažil prolomit obranu Kyjeva. Ruské jednotky se
opakovaně pokoušely zaútočit na okraje hlavního města,“ napsala ukrajinská armáda na svém účtu na Facebooku. „Všechny
pokusy ruských okupačních sil dosáhnout cíle však selhaly. Nepřítel utrpěl značné ztráty. Ruské jednotky jsou demoralizované
a vyčerpané,“ dodala ukrajinská armáda.

Z hlavního města i Charkova jsou však stále hlášené výbuchy a střelba, podle listu The Kyiv Independent hlavní město
vyhlásilo letecký poplach. Země se už pátý den střetává s ruskými vojáky. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v pondělí
napsal, že válka na Ukrajině se stala válkou evropskou. „Polovina Evropy už shromažďuje, balí a posílá zbraně a zbrojní
techniku. Výrazně se zvýšil počet států, které poskytují skutečnou pomoc,“ uvedl Reznikov.

Ruské rakety v noci podle agentury Ukrinform zasáhly obytný dům v ukrajinském městě Černihiv vzdáleném 150 kilometrů od
Kyjeva, oběti zatím nejsou hlášeny. Rakety v noci zasáhly také severoukrajinské město Žitomir, oznámilo na Facebooku velení
ukrajinských pozemních sil.

Objevily se také zprávy, že k hlavnímu městu směřuje asi pětikilometrový ruský vojenský konvoj. Podle zpravodajského serveru
CNN o tom svědčí nové satelitní snímky. Ukrajina rovněž tvrdí, že z Běloruska vyletěly směrem k ukrajinskému území stíhačky.

Agentura AP uvedla, že starosta Kyjeva Vitalij Kličko jí v neděli po vyčerpávající noci ruských útoků na okraje města řekl, že
kvůli obklíčení Kyjeva není možná evakuace civilistů a hrozí humanitární katastrofa. Později Kličkův mluvčí uvedl, že se starosta
špatně vyjádřil, a i sám Kličko své vyjádření popřel.

Bělorusko nejspíš na svém území umožní Rusku rozmístit jaderné zbraně

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v telefonátu s britským premiérem Borisem Johnsonem v neděli večer zdůraznil, že
nadcházejících 24 hodin bude klíčových. Johnson jej podle Downing Street ujistil, že Británie udělá vše pro to, aby na Ukrajinu
dorazila pomoc. Tu avizovala i Evropská unie.
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Vyjednavači Ruska a Ukrajiny by se v pondělí ráno měli poprvé potkat na bělorusko-ukrajinské hranici. Setkání bylo původně
domluvené už na nedělní večer. Rusko přitom nejprve jednání s Kyjevem odmítalo zcela, posléze je podmínilo tím, že
ukrajinská armáda složí zbraně, nakonec ale souhlasilo se schůzkou bez předchozích podmínek. Prezident Zelenskyj předeslal,
že nemá velkou víru, že jednání někam povedou.

Vládce Kremlu Vladimir Putin v neděli nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. To odsoudili
představitelé NATO, Spojených států i Evropské unie. Bělorusko se zřeklo svého „neutrálního“ statutu. Minsk tvrdí, že v
referendu změnu ústavy podpořilo 65 procent občanů, opozice hlasování zpochybňuje. Totalitní stát pod vládou Alexandra
Lukašenka, který zároveň rozšířil vlastní pravomoci, připustil umístění jaderných zbraní na svém území.

Balík sankcí omezí i ruské oligarchy

Evropští lídři se v neděli dohodli na dalším balíku sankcí, které zahrnují mimo jiné odstřižení některých ruských bank od
systému SWIFT. Unie také zmrazí aktiva ruské centrální banky. Rubl na to v pondělí reagoval propadem na historické minimum
vůči dolaru. EU zároveň přislíbila zafinancování a doručení zbraní na Ukrajinu, a to včetně stíhaček.

Evropské nebe se také zavřelo ruským aerolinkám a Ruskem kontrolovaným letadlům včetně včetně soukromých letounů
oligarchů. Ruské ministerstvo zahraničí rozhodnutí kritizuje mimo jiné i kvůli tomu, že se šéf diplomacie Sergej Lavrov nemá jak
dostat do Ženevy na zasedání Rady OSN pro lidská práva. Unijní lídři taky podpořili zákaz vysílání Moskvou podporované
stanice Russia Today a internetového serveru Sputnik, které podle EU šíří ruskou válečnou propagandu.

Ukrajina Rusko kvůli invazi zažalovala u Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Na pondělí svolala Rada bezpečnosti OSN
mimořádné naléhavé zasedání Valného shromáždění, které se ruské agresi bude věnovat.

Analytik mluví o klíčové roli mostů přes Dněpr

Ukrajinská armáda čelí ruským invazním vojskům na čtyřech frontách – u Kyjeva, na severovýchodě země u měst Sumy a
Charkov, na východě země u Doněcké a Luhanské oblasti a na jihu z dočasně okupovaného Krymu.

ČT24 rozebrala situaci na bojištích s politickým geografem Janem Kofroněm z institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ten zdůraznil klíčovou roli mostů přes řeku Dněpr, na nichž z velké části záleží případný
ruský postup směrem na západ Ukrajiny.

Na jižní frontě Rusové zaznamenali nejrychlejší postup, obsadili mimo jiné město Melitopol a pokračují k Mariupolu – přístavu na
hranicích oblasti, kterou ovládají Ruskem řízení separatisté. Kofroň se domnívá, že byť Mariupol jako takový zásadní není a
jeho dobytí nezmění situaci na bojišti, ruské invazní jednotky by se posléze mohly vypravit na sever k Dněpropetrovsku.

Pokud by zároveň prolomily ukrajinskou obranu kolem Charkova, mohly by ze severu postupovat na jih a znemožnit tak ústup
té části ukrajinské armády, která uplynulé roky sbírala bojové zkušenosti ve střetech s Ruskem podporovanými jednotkami v
Donbase, což by byla pro ukrajinskou armádu těžká rána. Proto by mělo smysl stáhnout jednotky z východu předčasně.

Ruské armádě se zatím nedaří prolomit obrany řady měst – zejména Kyjeva, Charkova a Sumy. Kofroň to vysvětluje tím, že
zatímco okupační armáda disponuje relativně silnými mechanizovanými a dělostřeleckými jednotkami, vybavení pro boje v
ulicích měst má omezené. Proto pro Rusy nemá smysl zabřednout do městských bojů.

Politický geograf upozorňuje zejména na ruský nezdar u Charkova, kde invazní armáda soustřeďovala možná vůbec největší
síly. „Zřejmě doufali, že se dokáží k městu dostat, že město, kde je ruská menšina, padne. Nepadlo,“ konstatuje Kofroň.

Zároveň ale upozorňuje před přehnaným optimismem, co se ukrajinského vzdoru týče. Ruská vojska se totiž nepohybují tak
pomalu, jak by se mohlo zdát, míní: „Denně udělat něco kolem třiceti, čtyřiceti, padesáti kilometrů, není málo,“ říká Kofroň a
připomíná invazi do Iráku. Američané tam – proti výrazně slabšímu protivníkovi – urazili během osmi devíti dní 350 až 400
kilometrů.

Současně analytik připouští, že pokud se obránci „zakopou“ v pozicích a útočníci se pokouší o rychlý postup, znamená to
výrazné ztráty. „Pokud se Rusové teď budou snažit postupovat příliš rychle, budou mít obrovské ztráty, bez ohledu na to, že
mají nějakou technologickou a početní převahu,“ upozorňuje.

Ruští okupanti jsou podle Kofroně překvapeni odporem, zejména například u Charkova. To dává naději, že Ukrajina by mohla
vydržet ruský nápor dva až tři týdny, po nichž by měla silnější karty pro vyjednávání.
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Jak se z nepříliš úspěšného agenta KGB stal jeden z nejmocnějších mužů světa
TV , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 09:01 , Sledovanost pořadu: 352 066 ,
Pořad: 22:10 Střepiny , AVE: 1 279 704,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,91

Bára DIVIŠOVÁ, moderátorka 
Vladimír Putin letos oslaví 70 let. Tento týden se zapsal do dějin, do kapitoly o největších agresorech historie. Jak se z nepříliš
úspěšného agenta KGB stal jeden z nejmocnějších mužů světa? Proč rozumí jen síle a proč Západ nerozumí jemu? Kontext a
komentář přidali Michael Romancov a Karel Svoboda.

Michael ROMANCOV, politický geograf, UK FSV  a MUP 
Putin si vytvořil image muže železného. Typický ruský autokrat. Dneska mezinárodní zločinec. Vladimir Putin se narodil vlastně
v poválečném Sovětském svazu na začátku padesátých let. Vyrůstal v tehdejším Leningradu. Jeho dětství ovládalo to, co se
dělo kolem něj. On navíc, aspoň podle jeho vlastních slov, vyrůstal v prostředí leningradské galerky, pouličních gangů. Tvrdí
Putin o sobě, že tohle je něco, co ho zásadním způsobem formovalo, možná můžeme říct dokonce deformovalo, protože v
tomhle tom prostředí se naučil udeřit tvrdě a udeřit jako první. V tom období Sovětského svazu řada sovětských lidí se zoufale
snažila právě uniknout té nudě, šedi a té, řekněme, ekonomické nedobré situaci. Nejlépe se to samozřejmě dařilo těm, kteří byli
vynikající sportovci, umělci, vědci. Dalšími alternativami potom byla kariéra v ozbrojených silách, anebo v KGB. Díky tomu se
dostal do východního Německa, kde sloužil v Drážďanech. Kdyby to bylo naprosté eso, tak je vysoce pravděpodobné, že by
skončil jinde, nežli v NDR, pravděpodobně by ho vyslali někam dál na Západ, buďto teda do západního Německa a někam
jinam.

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Vladimir Putin vlastně zahájil tu kariéru v KGB, kde se seznámil s poměrně důležitými lidmi, kteří ho provázejí vlastně v
současnosti. Tam je zajímavé to období v devadesátých letech, kdy on působil na petrohradské radnici, kdy pravděpodobně,
alespoň podle zpráv, které máme, se účastnil různých velmi prapodivných schémat, která, která prostě rozkrádala Rusko jako
taková. On se potom vyšvihl jako člověk, který byl známý svojí loajalitou a z toho ohledu si ho vyvolilo vlastně Jelcinovo vedení.

Michael ROMANCOV, politický geograf, UK FSV  a MUP 
Tím se vlastně stal prezidentem díky rozhodnutí tehdejšího prezidenta Borise Nikolajeviče Jelcina, který mu předal moc, on byl
vlastně ze začátku vlastně jakoby prezidentem, v uvozovkách, na záskok. Následně se vlastně sám rozhodnul, že se bude
ucházet o zvolení a velmi překvapivě jaksi zvolen byl.

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Ukazoval vlastně odlišnou tvář, na rozdíl od Jelcina, že on je ten silný, on je ten mocný, on navrátí Rusku tu sílu a na tohle to
Rusové slyšeli. Postupně vlastně dával najevo, že pro něj je vlastně role státu důležitější nebo stát důležitější, než jedinec. V
jeho myšlení to funguje tak, že všechno musí být podřízeno státu, z toho důvodu má tady potlačování opozice.

Michael ROMANCOV, politický geograf, UK FSV  a MUP 
Putin rozhodně poslední 2 roky, co v Rusku zuřil covid, tak se prakticky s nikým nesetkal. Má 2 údajně identicky vypadající, říká
se tomu bunkr, jeden ve své rezidenci u Moskvy v Novo-Ogarjovu a druhý v rezidenci dole na jihu Ruska. Neví se, jestli v Soči
nebo v tom, možná v tom obrovském paláci, o kterém natočil dokument Navalnyj a jeho tým. Putin je schopen vést jednání, ale
on o to nestojí, jednání s Putinem nemá smysl, protože jednat nechce a pokud se dokonce na něčem dohodne, tak to vzápětí
poruší. Putin pochází z toho prostředí těch tehdejších leningradských pouličních gangů. S člověkem, který jaksi vyrostl z tohoto
prostředí, můžete jednat jenom způsobem, který pro tohle to prostředí je typický.

168 hodin - Válka na Ukrajině
TV , Datum: 27.02.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 09:24 , Sledovanost pořadu: 384 828 , Pořad:
21:45 168 hodin , AVE: 13 061 445,00 Kč , Země: Česko , GRP: 4,28

Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka 
Dobrý večer. Vítejte u speciálu 168 hodin. Dnes na jediné téma: válka v Evropě. Odstartoval ji ruský prezident Vladimir Putin
invazí na Ukrajinu. Ta se v nerovném boji brání ze všech sil. Za podpory Západu. Než se ale masivní podpora západních
spojenců rozjela, chvíli to trvalo. Teď sílí a vedle Ukrajinců bránících se vším, co lze označit za zbraň, se snaží ochromit ruský
režim. Vojensky a hlavně ekonomicky. Vladimir Putin upadl do mezinárodní izolace. A ruku od něj dala pryč i drtivá většina
podporovatelů včetně těch českých. Do naší země mezitím proudí první běženci. Zpravidla matky s dětmi. Muži zůstávají doma
a bojují za Ukrajinu. Je to první válka v Evropě v tomto století. To, jak dopadne, určí budoucnost našeho kontinentu na dlouhé
roky. /ukázka/

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Je třeba uznat nezávislost a suverenitu Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky. /ukázka/

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Jsme v naší zemi. Nikoho a ničeho se nebojíme. /ukázka/

Nikolaj PANKOV, náměstek ruského ministra obrany 
My musíme vzít pod záštitu lid těchto mladých států.

Jens STOLTENBERG, generální tajemník NATO 
Vše nasvědčuje tomu, že Rusko pokračuje v plánu zaútočit na Ukrajinu v plném rozsahu.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Rozhodl jsem se provést speciální vojenskou operaci. Ta má za cíl chránit lidi, kteří jsou už 8 let oběťmi šikany a genocidy ze
strany kyjevského režimu.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 188 / 262

http://www.newtonmedia.eu/


Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
A když na nás budete útočit, uvidíte naše tváře. Ne naše záda, ale tváře.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
/ukázka/

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Nepanikařte. Jsme silní. Jsme připravení na vše. Vyhrajeme nad každým, protože jsme Ukrajina.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
/ukázka/

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Pokud vy, respektovaní evropští lídři, světoví lídři, lídři svobodného světa, pokud nám dnes nepomůžete, pokud neposkytnete
Ukrajině reálnou pomoc, válka zaťuká zítra na vaše dveře.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
/ukázka/

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Podle informací, které máme, mě nepřítel označil jako cíl číslo 1. Mou rodinu jako cíl číslo 2. Chtějí zničit Ukrajinu politicky tak,
že zničí hlavu státu. /ukázka/

Ukrajinka 
Ať žije Ukrajina.

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v Česku 
13 ukrajinských pohraničníků včera celý den bránili ne moc velký ostrov Zmijí v Černém moři. Všichni zahynuli. Ale ze svých
pozic neustoupili.

ruští vojáci 
Tady ruská válečná loď, opakuji. Navrhuji, vzdejte se svých zbraní a kapitulujte. V opačném případě zahájíme palbu. Rozumíte?

ukrajinský pohraničník 
Tak co? Mám u říct, ať jde do prdele? To každopádně. Ruská válečná lodi, jdi do prdele.

redaktor 
Chtějí bránit město se zbraní v ruce, no a Kyjev rozdistribuoval mezi tyto lidi 10 000 zbraní. Teď začínají znovu houkat sirény,
my se jdeme schovat do krytů, přeji hezký den.

Mariana, Ukrajinka 
Je tam hodně bombardování a tanků. Je to děsivé.

Juliana, Ukrajinka 
Nevěříme Putinovi. Máme dceru, tak se bojíme. Můj manžel je pořád tam. Budeme bojovat, i když nám Evropa nepomůže.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Prezident je tady. My všichni jsme tady. Je tady naše armáda. Je tady občanská společnost. Všichni jsme zde. Bráníme
nezávislost našeho státu. Tak tomu bude i nadále. Sláva našim obráncům. Sláva našim obránkyním. Sláva Ukrajině.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
/ukázka/

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Dobré ráno, Ukrajinci. Objevila se falešná informace na internetu, že jsem vyzval naši armádu, aby složila zbraně a evakuovala
se. Poslouchejte. Jsem tady. Nesložíme zbraně. Budeme bránit náš stát.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
/ukázka/

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Můžu začít s dobrou zprávou. Odolali jsme a úspěšně odrážíme útoky nepřítele.

Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu AČR 
V současné době se jeví prezident Zelenskyj jako vůdce, který skutečně je lídrem svého národa, což si myslím, že je věc, která
je pro Ukrajince v současné době nejdůležitější.

Michal KUBAL, moderátor 
Začíná den, který bude v dějinách zapsaný jako den, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.

redaktorka 
Kroky ruského prezidenta, které oživují bolavá místa historie Československa. Hned 2×. Jsou jak z příručky Adolfa Hitlera z roku
1938. Z obsazení československého pohraničí, v němž tehdy vedle Čechů žili i sudetští Němci.
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komentář 
Hitler přímo označil Rakousko a Československo za nejbližší objekty agrese.

Michal STEHLÍK, historik, Filozofická fakulta UK 
Srovnání mezi okupací části Ukrajiny a Sudety v roce 38 je takové to na první dobrou, je tady prostě jinojazyčná menšina, která
žije v takzvaně cizím státě, která si říká, že chce v uvozovkách domů do říše, ať už do té východní, nebo západní. A v tom nám
to přijde vlastně podobné.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Cílem je chránit lidi, kteří jsou již osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu. Za tímto účelem budeme
usilovat o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny a postavíme před soud ty, kdo se dopustili četných krvavých zločinů proti
civilnímu obyvatelstvu včetně občanů Ruské federace.

redaktorka 
Nebo nám připomínají srpen 1968. To, čemu se říkalo invaze, pak vstup, poté internacionální a nakonec bratrská pomoc.

komentář 
Od severních hranic Československa se však řítí do Prahy další a další tanky pěti takzvaně spřátelených zemí.

Jiří PEHE, politolog, New York University in Prague 
Sovětská vojska k nám přišla s tím, že vlastně nám přicházejí pomoct, že my to tady jaksi sami nezvládáme, že nám sem vlastně
přinášejí mír, a ta rétorika toho, že vlastně Rusové vždy přinášejí mír, že oni nepřináší válku, ale mír, tak to tady zůstává
dodnes, takže i vůči Ukrajině slyšíme stejné projevy, že vlastně Ukrajina je ten stát v jakémsi válečném stavu, zborcený stát a
Rusové tam přinesou mír.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
To, co se děje, jsou vynucená opatření. Nenechali nám jiné možnosti, jak se zachovat jinak. Rizika v oblasti bezpečnosti byla
vytvořena taková, že jinými prostředky nebylo možné reagovat. Všechny jiné možnosti byly vynulovány.

Tomáš POJAR, diplomat a bezpečnostní analytik, CEVRO Institut 
To, že něco bylo vynucené tak, jak říká prezident Putin, tak to jsem už slyšel od Brežněva, to jsem slýchával ze záznamů od
Adolfa Hitlera a od všech podobných jako diktátorů a uzurpátorů a všech vládců, kteří takto rozpoutali agresivně mnoho válek.

redaktorka 
Česko s totožnou historickou zkušeností se za Ukrajinu postavilo. Posílá peníze a munici. Přijímá uprchlíky.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Ruská federace pod vedením Vladimira Putina vojensky napadla Ukrajinu. Suverénní a demokratickou zemi, která se rozhodla
jít vlastní cestou, mimo sféru zájmů Ruska.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Jsme svědky naprosto neobhajitelného a ničím nepodloženého a nevyprovokovaného aktu agrese ze strany Ruska vůči
Ukrajině.

Vít RAKUŠAN, předseda hnutí, ministr vnitra /STAN/ 
Tady na tom místě musí zaznít: Rusko je agresor a Ukrajina je oběť.

redaktorka 
Ruskou invazi na Ukrajinu odsoudil ve čtvrtek i prezident Miloš Zeman.

Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Jedná se o akt nevyprovokovatelné agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit. Rusko se tímto činem dopouští zločinu proti
míru. Šílence je zapotřebí izolovat. A nebránit se vůči němu pouze slovy, ale konkrétními opatřeními. Chtěl bych vyjádřit plnou
podporu Ukrajině, jejímu vedení a jejímu lidu.

Jan ŠÍR, specialista na politický, bezpečnostní a energetický vývoj v postsovětském prostoru 
To byla slova, která jsme měli slyšet už dřív, protože ta ruská agrese proti Ukrajině započala v roce 2014, v jejím důsledku
nejdřív Rusko okupovalo autonomní republiku Krym, město Sevastopol, pak okupovalo Donbas, kde to ještě s sebou vedlo
spuštění vlastně vojenské kampaně, která táhla za sebou smrt x tisíců osob. Neslyšeli jsme odsouzení tohohle.

redaktorka 
Byl to totiž právě český prezident, kdo Putina dlouhé roky podporoval. Miloš Zeman trvale kritizoval sankce uvalené na Putinův
režim po okupaci Krymu. Tu v říjnu 2017 na parlamentním shromáždění Rady Evropy dokonce označil za hotovou věc.

Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Krym je anexe. Nepochybně. Zároveň je Krym i hotová věc.

redaktorka 
Ještě minulý týden prezident Zeman uklidňoval veřejnost, že k žádné válce na Ukrajině nedojde.

redaktor; citace: Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Už před několika dny jsem řekl, že podle mého názoru žádná válka nebude.

redaktorka 
Jeho slova měla svou váhu. Přece kdo jiný než proputinovský politik by měl vědět, co Putin udělá? Jeho tvrzení obratem využila
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i ruská propaganda ve státní televizi.

komentář 
Chci upozornit na to, co říká Zeman a co my říkáme od začátku.

Libor DVOŘÁK, komentátor Českého rozhlasu Plus 
Český prezident docela určitě svými postoji ruské propagandě i té vrcholné politické scéně pomáhal.

redaktorka 
Prezident Zeman se při přesvědčování veřejnosti, že válka nebude, opřel i do amerických tajných služeb, které o chystané
Putinově invazi informovaly. I tento Zemanův výrok ruská propaganda ihned využila.

redaktor; citace: Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby,
je to jejich třetí blamáž.

komentář 
On říká, že jde o třetí obrovské selhání západní rozvědky.

komentář 
V Evropě skutečně jsou politici, kteří chápou, co se ve skutečnosti děje. Zeman nám připomněl, co dělali Američané a co v
poslední době pokazili.

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
Zeman byl v ruské televizi oslavován, že to je konečně nějaký státník, který mluví pravdu, neštve proti Rusku.

redaktorka 
A jak své tvrzení, že ruská válka na Ukrajině nebude, český prezident vysvětloval, když opravdu začala? Omluvil se? Jen
přiznal, co všichni na vlastní oči už viděli.

Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Před několika dny jsem řekl, že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Miloše Zemana dohonil Miloš Zeman. Jeho chování po celou tu dobu, co je prezidentem České republiky, se v tomto ohledu
vyznačovalo naprosto viditelnou, evidentní nechutí akceptovat prostě fakta a pravděpodobně ve snaze zvýšit si jaksi svoji
vlastní politickou váhu, ať už doma, nebo možná dokonce i na mezinárodní úrovni, tak Miloš Zeman říkal a dělal to, co říkal a
dělal. To mu vyneslo oprávněný posměch našich spojenců jak v Evropské unii, tak v Severoatlantické alianci, komplikovalo to
život každé vlády, která se během jeho prezidentských mandátů zatím jaksi vystřídala, no a dneska Miloše Zemana dohonilo to,
že dokonce už ani Miloš Zeman nemůže vlastně omlouvat a ospravedlňovat to, co Rusko dělá.

Libor DVOŘÁK, komentátor Českého rozhlasu Plus 
Miloš Zeman se ocitl v situaci, kdy mu opravdu nezbývalo nic jiného, protože nemůžete s plným vědomím a svědomím hájit
sprostého agresora.

redaktorka 
Podobně jako prezident Miloš Zeman vystupoval na podporu Kremlu trvale i exprezident Václav Klaus. Ještě ve středu, den
předtím, než válka začala, odmítal pojmenovat ruské chování na Ukrajině jako agresi.

Pavlína WOLFOVÁ, moderátorka 
Není to jen invaze, je to agrese, řekněme?

Václav KLAUS, bývalý prezident republiky 
Ale i to je zbytečné, nazývat to invaze, se mi zdá. To se mi zdá nadsázkou. Prostě i z toho, co vidíme, i z toho, co jsme teď viděli
tady v Charkově, no, tak tam nikde nejsou vojáci, který by stříleli, to je invaze podivná, která nemá jedinou oběť, invaze, ve
které nikdo nevystřelil.

redaktorka 
Václav Klaus navíc vinil nikoliv Rusko, ale Západ.

Václav KLAUS, bývalý prezident republiky 
Já myslím, že frustrace Ruska a to, co se událo v pondělí, bylo hlavně vyvoláno pocitem, že s nimi ten Západ nechce jednat,
takže hledáme-li vůli, tak já myslím, že by bylo dobře, aby ta vůle byla na obou stranách.

redaktorka 
I exprezident Klaus otočil až tento čtvrtek. Teprve po Putinově vpádu na Ukrajinu.

redaktor; citace: Stanovisko Institutu Václava Klause 
Radikální zvrat, který nastal dnes ráno, nás nejen překvapil, ale i šokoval. Napadení suverénní země je neakceptovatelné a je
potřeba jej odsoudit. Očekávali jsme rozumné chování Ruska, bohužel k němu nedošlo.

Jiří PEHE, politolog, New York University in Prague 
Chudák Václav Klaus, protože on se nám tady snaží namluvit, že po mnoho let nám říkal věci tak, jak skutečně jsou, a viděl je
pravdivě, a teprve teď se vlastně zmýlil v Rusech poprvé. Ale bohužel Václav Klaus se mýlil v Rusku po mnoho a mnoho let.
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redaktorka 
Rétorika obou prezidentů Klause i Zemana vůči Putinovu Rusku byla dlouhé roky vstřícná. Proč otočili až v momentu, kdy
nebylo zbytí? A hlavně, jak můžou být překvapeni, co se děje?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/ 
Jakmile Miloš Zeman, tak Václav Klaus disponovali vždycky tou výjimečnou sadou informací, myslím si, že s nimi disponují i
dnes, a vzhledem ke své zkušenosti, vzhledem k tomu, že se pohybovali na nejvyšší pozici v České republice, pohybovali se v
mezinárodních kruzích, čili nasbírali zkušenosti, jaké má málokdo, málokdo může mít takovéhle dlouhodobé, letité zkušenosti,
tak nemohou říkat věty, že to nečekali, že jsou zaskočeni, že jsou překvapeni.

redaktorka 
Proruské výroky mají na svém kontě i politici SPD. Předseda Tomio Okamura podobně jako Klaus vinil z války Západ. Z úst
SPD zní i slovník jak vystřižený z prokremelských médií.

Jiří KOBZA, poslanec /SPD/ 
Co se týče vstupu ruských vojsk na území Donbasu, tak jsme toho názoru, že se jedná o invazi na pozvání.

Michal STEHLÍK, historik, Filozofická fakulta UK 
Invaze na pozvání, to už jsme tady také měli v rámci srpna 1968, ale hlavně v této tezi zaznívá úplně jasně: my to necháme být,
vždyť si je pozvali, ale kdo si je pozval? Ruské obyvatelstvo? Ti obyvatelé tam, ale to vlastně není ukrajinská vláda. Čili je to
jednak ozvuk roku 68 a zároveň je to prostě přesně ve smyslu: je to v pořádku, oni si je pozvali. No, není to v pořádku.

redaktorka 
Některá česká vyjádření nápadně připomínají ruskou propagandu. Ta líčí Rusko jako zachránce míru.

komentář 
My chceme, aby lidé žili. Aby se normálně rozvíjeli. Abychom jeden druhému nevyhrožovali, jak se to dělo nedávno, kdy
prezident Ukrajiny vyhrožoval jadernými zbraněmi.

komentář 
Jiná možnost, jak ochránit Rusko, nám nezbyla. Dnes ráno Vladimir Putin v prohlášení k Rusům oznámil začátek speciální
vojenské operace na obranu národních republik na Donbase.

anketa 
Není třeba panikařit. Pokud (Ukrajinci) představují hrozbu pro naše lidi, musíme se bránit. Údery jsou cílené. Vše probíhá podle
plánu, takže si myslím, že je to správné rozhodnutí.

komentář 
Naše země nebude okupovat ukrajinské území, ale je nucena provést demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Rozšiřování NATO
na východ a americká protiruská politika, to je skutečné ohrožení existence našeho státu.

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
V ruských sdělovacích prostředcích, které jsou masově pod kontrolou Kremlu, kdy v podstatě neexistují nezávislá média nebo
nějaká jejich torza, tak slyší v podstatě jenom tu verzi Kremlu, kdy Kreml uvádí o tom, že se jedná o nějakou mírovou operaci,
nějakou ochranu právě jako Rusů za hranicemi a že vše je vyprovokováno Západem a Ukrajinou a Rusko se pouze brání.

redaktorka 
Česká vláda se po letech šíření nepravd rozhodla zakročit. V pátek vypnula 8 prokremelských webů. Tuzemští podporovatelé
Putinova režimu neskrývají, že by Putinovi dobyvatele chtěli přivítat i v Česku. A radí, jak pomoci Rusům proti NATO.

video 
Slováci, když uvidíte někde americký tanky nebo prostě jednotky NATO, tak to foťte, sdílejte veřejně, aby náhodou, kdyby o
tom ruský velení nemělo informace, tak aby jim nevjeli do zad.

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
S tím posledním vývojem na Ukrajině se to samozřejmě reflektuje i v tom prostředí internetu, sociálních sítí, vidíme boom
různých proruských dezinformací, válečné propagandy s tím, že třeba skupiny, které byly proti očkování, proti pandemickým
opatřením, tak se otočily najednou právě na šiřitele té ruské válečné propagandy.

video 
Mě netěší ty oběti na životech, takže si přejme, aby to co nejrychleji skončilo, aby co nejrychleji Rusové dobyli Ukrajinu a pak
aby se vydali co nejrychleji k nám.

Jiří PEHE, politolog, New York University in Prague 
V okamžiku, kdy ti lidé se takto vyjadřují v situaci, kdy jsme v podstatě ve válečném stavu napůl, tak si myslím, že bychom se
měli bránit. Že není možné prostě dovolit, aby tady existovala agresivní pátá kolona, která vlastně podporuje zemi, která dnes
prostřednictvím útoku na Ukrajinu ohrožuje i nás.

video 
Myslím si, že v nadcházejících letech je šance, že Rusové přijedou sem, tak těším se na to, doufejme, že to bude co nejrychleji.

video 
/ukázka/

redaktorka 
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Ukrajinské vlajky, písně, protiválečná hesla. Demonstrace proti Putinově válce po celém světě. I v Česku. /ukázka/

redaktorka 
Protesty před ruským velvyslanectvím. Plno bylo i na Václavském náměstí.

Volodan, Ukrajinec 
Všichni lidi tím byli vystrašeni. Nevěděli, co se děje.

Irena, Ukrajinka 
Celý den brečím.

Miro, Ukrajinec 
Je mi těžko. Mám tam na Ukrajině mámu, /nesrozumitelné/.

redaktorka 
Máte tam děti na Ukrajině?

Ina, Ukrajinka 
Ano, mám dceru.

redaktorka 
Kolik jí je?

Ina, Ukrajinka 
22.

Valerij, Ukrajinec 
O všechny se bojím. I za rodiče, i za všechny.

Tatiana, Ukrajinka 
Bojíme se o děti, za morčata, bojíme se za všechny.

Tatiana, Ukrajinka 
/ukázka/

redaktorka 
Vedle Čechů, kteří přišli Ukrajince podpořit, stojí na každé demonstraci i Rusové. Ruské rakety demolují ukrajinská města a oni
se snaží alespoň tímto gestem vyjádřit, že ne každý Rus je jako Putin.

Stanislav, rodilý Rus 
Protože se jako Rus stydím za činy svého státu, tak jsem, rozhodně ne jako jediný zástupce našeho národa, přišel podpořit
přátelskou zemi, kde žijí moji kamarádi, kde žili někteří mí předci.

Artem, Rus 
Já cítím velkou ostudu za svůj stát, za to, že /nesrozumitelné/ státě je ten člověk za to, co právě provedl. Fakt. A chtěl bych taky
vyjádřit solidaritu ukrajinskému národu.

redaktorka 
Rusové protestují po celém světě. V Tel Avivu pálili na protest své pasy. Nesouhlas vyjadřují i v samotném Rusku. Jenže tam
jim za to hrozí vězení.

redaktorka 
/ukázka/

redaktorka 
Chcete jít bojovat?

Volodan, Ukrajinec 
Určitě, určitě. Za svoji vlast vzdám se i života. Kdykoliv. /ukázka/

Anna MELYNČUK, Ukrajinka v Česku 
Karinko, ahoj. Co děláš?

Karina, Annina dcera 
Nic.

Anna MELYNČUK, Ukrajinka v Česku 
Napsala jsi domácí úkoly?

Karina, Annina dcera 
Na co úkoly, když je zavřená škola?

Anna MELYNČUK, Ukrajinka v Česku 
Aha... Miluju tě moc a stejská se mi po tobě...
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Karina, Annina dcera 
Mně taky. Mami, já chci moc za tebou.

Anna MELYNČUK, Ukrajinka v Česku 
Máma tě vyzvedne, Karinečko, jen se neboj a neplakej. Je to šok. Je to šok a nevím, jak to bude dál. Prostě se bojím o svoji
dceru. O rodinu. To je těžké. Já prostě nevím, co mám dělat teď. Nebo mám sebrat se a jet, nebo jí nevím.

redaktorka 
Devětadvacetiletá Anna Melynčuk tu žije už 5 let. Pracuje jako kuchařka v pražské restauraci. Desetiletá dcera Karina je na
Ukrajině. Stará se oni babička.

Anna MELYNČUK, Ukrajinka v Česku 
Neví, co to je, ta válka, ale já jí furt říkám, že ji /nesrozumitelné/. Mně těžko mluvit, já nevím. Nejsem tady kilometr, 10 kilometrů
od nich, tak já nemůžu ničemu pomoct. Jedině, že se seberu a pojedu tam.

redaktorka 
Anna se s dcerou vídá jen několikrát do roka. Naposledy při oslavě jejích desátých narozenin. Vypravila se za ní jako
narozeninové překvapení.

Anna MELYNČUK, Ukrajinka v Česku 
Na 14. 2. měla na den Valentýna narozeniny, tak jsem jela udělat jí to překvapení. No, on řekla, že ona nepotřebuje žádný
dárky, jenom tam má mámu. Že to je nejdůležitější dárek. Že jsem tam přijela já.

redaktorka 
Mnozí Češi, kteří ve velkém podporují Ukrajince, málokdy tuší, že velká část z nich řeší ta největší dramata. Mají strach o své
děti. Na Ukrajině je totiž běžné, že místní pracují v zahraničí a posílají peníze domů. Podporují tak děti, o které se stará další
rodina nebo prarodiče.

Magda FALTOVÁ, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci 
My ty čísla k dispozici nemáme, ale prostě transnacionální mateřství, dokonce se ten fenomén takto nazývá, se týká Ukrajiny
poměrně jako ve značném procentu. A jsou to i celé vesnice, kde prostě vlastně ty matky nejsou přítomny anebo otcové anebo
oba ty rodiče, ale obdobný je to fenomén třeba na Filipínách.

redaktorka 
Jedenačtyřicetiletá Halyna má na Ukrajině šestiletého syna Sergeje. I jeho vychovává babička. Natáčíme s ní až před půlnocí,
kdy je konečně z práce doma.

Halyna, Ukrajinka v Česku 
15 roků jsem tady, mám dvě zaměstnaní, pracuju v Motole na úklidu a druhé zaměstnání mám v Albertu v krámě.

redaktorka 
Kolik hodin denně pracujete?

Halyna, Ukrajinka v Česku 
No, ±14 určitě. Jako pracuju. A hodinu jedu, protože mimo Prahu pracuju večer, tak hodinu dojíždím a přijdu domů, umeju se a
kolem těch půl dvanácté jdu spát. A to tak furt dokola. Musím uživit rodinu.

redaktorka 
Mají tu legální pobyt i zaměstnání. Patří ke zhruba 200 000 Ukrajinců, kteří u nás pracují. Některá odvětví, například
stavebnictví nebo služby, už by se bez ukrajinských pracovníků neobešla.

Magda FALTOVÁ, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci 
Ti lidé, kteří přichází tou standardní cestou, tak mohu být zaměstnáni jenom na místa, na které se Češi nepřihlásí.

Radek ŠPICAR, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Jsme ekonomika, která v tuhle chvíli nabízí 340 000 neobsazených, volných pracovních míst, na které se nedaří sehnat
pracovníky.

redaktorka 
Protože doma je válka, Halyna i Anna chtějí své děti teď urychleně dostat k sobě.

Anna MELYNČUK, Ukrajinka v Česku 
Mám strach o život, o dítě, ale o sebe už jako... O dítě a o rodinu.

Halyna, Ukrajinka v Česku 
Budu se snažit vzít dítě sem do Česka, protože mám strach o dítě.

redaktorka 
Halynin syn se narodil v Česku. Dostat ho sem není problém. Pro Annu a ostatní Ukrajinky byl ale přesun dětí dosud
zdlouhavým a komplikovaným procesem.

Magda FALTOVÁ, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci 
Kromě toho, že to samotné řízení o sloučení rodiny trvá relativně dlouho, je tam /nesrozumitelné/ až 270 dní, je možné vlastně
o to sloučení žádat třeba až po roce pobytu. Typicky pro nízkopříjmového migranta je ta cesta taková, že tady musí být 12
měsíců, pak mohou požádat, trvá to tedy zase nějakýho půl roku, než se ta žádost vyřídí, musí doložit poměrně hodně
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dokumentů a musí doložit ty finanční prostředky, respektive prokázat pravidelný měsíční příjem v určité výši podle velikosti té
rodiny.

redaktorka 
Tuto úřední mašinérii má za sebou Ljuba, matka dnes už jedenadvacetileté Nadi.

Ljuba JAKUBIŠYN, Ukrajinka žijící v Česku 
4 roky trvalo, než v podstatě mně pomohla paní udělat doklady na sloučení rodiny pro ni. Ono to není jakoby ani jednoduchý,
protože na to, abych já mohla mít ty doklady, já jsem musela prokázat dostatečný výdělek pro 2 osoby. Krom toho výdělek,
když se /nesrozumitelné/ ty všechny životní minima, tzn. bydlení, potom jídlo...

redaktorka 
Ljubina dcera tu studuje japanologii. Na roky, kdy byly od sebe, nevzpomíná její matka ráda.

Ljuba JAKUBIŠYN, Ukrajinka žijící v Česku 
Teprve měla 4 roky, tak to ještě bylo dítě, že jo. Tak já přijela za půl roku, ona mě nepoznala. Normálně jako jí museli vysvětlit,
že to je máma, /nesrozumitelné/, neboj se, neutíkej, to je máma. Tak tohle byl zásah, taková jako rána.

redaktorka 
Válka ale alespoň dočasně mění pravidla. Děti ukrajinských matek, které tu pracují, se za nimi teď dostanou snad rychle.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Pokud má někdo na Ukrajině své rodinné příslušníky, má tam manželku, má tam děti, tak tito rodinní příslušníci mohou přijít do
České republiky na základě běžného vstupu na svůj cestovní pas. Samozřejmě veškeré další procedury, žádost o možnost
delšího pobytu v České republice už budou řešeny přímo tady a v tomto případě se jim jistě bude vycházet vstříc.

Anna MELYNČUK, Ukrajinka v Česku 
Doufám, že to bude všechno v pořádku, že ji vezmeme do Čech a budeme tady žít. Chci Čechům poděkovat za to, že přijali mě
sem, vzali do práce, pomohli...

Halyna, Ukrajinka v Česku 
Moc děkuju Čechům, že nás hezky přijímají a jsou na nás hodní, a chci poděkovat, díky moc, že nás podporuju a hezky se k
nám chovají.

Ljuba JAKUBIŠYN, Ukrajinka žijící v Česku 
Moc děkujeme za veškerou podporu, které se stala za poslední dobu, kterou jsme pocítili poslední dobu od všech známých i
neznámých lidí prostě. Ze srdce děkuju.

Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka 
Sláva Ukrajině a dobrou noc.
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Celovečerní umělecký dokumentární film režiséra Jana E. Svatoše Až zařve lev je dokončen. Na základě četných historických
rešerší tvůrci znovuotevřeli téma staré více než 700 let. Divákům se otvírá příběh za hranicemi jednoho lidského života, příběh
o setkání poutníka Odorika se svědomím českého krále Přemysla II. Otakara. Hlas historickým osobnostem geniálně propůjčili
František Němec a Igor Bareš. Jako svatá Anežka Česká ve filmu promluví Daniela Kolářová.

únor, 2022 
Náš první cestovatel – Odorik 
Českému divákovi je vůbec poprvé ve formě celovečerního filmu představen Odorik – náš první velký cestovatel přezdívaný
český Marco Polo. Doputoval až na konec světa a jako první Evropan popsal Tibet. Ušel desítky tisíc kilometrů, spatřil mnoho
neznámých národů, kultur i živočišných druhů. Právě díky svému nadhledu a zkušenosti se stává zdatným sekundantem v
dialogu se slavným českým králem. „ Výměnou za popis cesty do východních zemí světa přiměje Odorik slavného krále složit
účet za svoji vládu plnou úspěchů, ale i dramatických momentů, proher a křivd. Brzy ale zjišťuje, že oba mají až nečekaně
mnoho společného ,“ říká režisér Jan E. Svatoš. Film jako originální sonda zrcadlí osud českého krále. „ Potřebujeme hrdiny ne
pro jejich činy, ale pro ně samotné. A hrdinství není jen o vyhraných bitvách, ale také o odvaze nastavit zrcadlo svému egu, “
dodává filmař. 
Odorik nastavuje zrcadlo nejen králi, ale především nám samotným. Je paradoxní, že problémy řešené ve středověku jsou
aktuální i v naší době. Ať je to tolerance k odlišným kulturám, fakenews (ano, i středověcí kronikáři byli poplatní své době) či
ukradené duševní vlastnictví. „ Vizuální forma i důsledný režisérský přístup Jana E.Svatoše byly zárukou, že vznikl nový
dokumentární počin, který v České republice nemá obdoby ,“ řekla producentka Ivana Buttry ze společnosti Art Francesco,
která film koprodukuje spolu s Českou televizí. 
Natáčení předcházela několikaletá odborná rešerše – výsledkem je spolupráce s předními českými historiky, zahraničními
odborníky a renomovanými institucemi. 
Divák se seznámí s některými pozoruhodnými a polozapomenutými artefakty připomínající nadčasovost uvažování génia
přemyslovského rodu. „ Pro potřeby filmu nechali tvůrci vytvořit umělecké repliky skutečných historických předmětů. Můžeme
tak spatřit například vzácnou byzantskou látku z královské hrobky v chrámu sv. Víta nebo Přemyslův ceremoniální meč. Zcela
jedinečným artefaktem je pak unikátní mince nalezená v izraelském městě Akkon“, dodává Ivana Buttry. 
„ Jde s nadsázkou o středověkou roadmovie, která nás provede českým královstvím po 700 letech, z Prahy, Vídně až do
Benátek ,“ říká režisér Svatoš. Film se natáčel od roku 2018 v České republice, Švýcarsku, Francii, Německu, Rakousku, Itálii a
Slovinsku. Díky mimořádnému osobnímu nasazení se štábu podařilo snímek dokončit přes velké problémy způsobené
nelehkou covidovou situací. 
Na dramaturgii filmaři spolupracovali s prof. pražské FAMU Rudolfem Adlerem, který projekt označil za mimořádně originální. „
Je nepochybně zřejmé, že autoři jsou látkou filmu, dobou života oněch osobností, středověkou kulturou a myšlením nejen
fascinováni, ale prokazují v této oblasti mimořádné znalosti faktografie “ dodal profesor R. Adler. 
Režie: Jan E. Svatoš // Kamera: Romi Straková //Střih: Václav Trčka / Producent Art Francesco – Ivana Buttry // Koproducent:
Česká televize – TPS kreativní producentky Jany Škopkové /za podpory Státního fondu kinematografie 
Délka filmu: 100 minut 
Premiéra: 5. dubna 2022 
Jan E. Svatoš je absolvent pražské  FAMU, Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Filmové akademie Miroslava
Ondříčka v Písku. Pracuje v osvědčeném tvůrčím tandemu s kameramankou Romi Strakovou. Jeho snímky si doma i v
zahraničí připsaly přes desítku ocenění včetně dvou GRAND PRIX a Special Jury Award (JADE KUNLUN a Włodzimierz
Puchalski International Nature Film Festival). V roce 2018 dokončil distribuční debut Archa světel a stínů, který získal 4
festivalová ocenění. Dramaturgicky se na něm podílel světoznámý filmař Werner Herzog. 
Baví vás naše články? 
Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte
se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách. 
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Vážené advokátky a vážení advokáti, dovolujeme si Vás pozvat na benefiční akademickou akci „Tři večery pro Ukrajinu“, kterou
v reakci na události na Ukrajině a agresi ze strany Ruské federace iniciovali studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy a
spolku Common Law Society, ve spojení s kolegy z Politologického klubu působícího na Fakultě  sociálních  věd  UK . Během
tří večerů (28. února – 2. března 2022) vždy od 18:00 hodin se budou vyučující UK a reportéři ze zasažených oblastí věnovat
současné situaci na Ukrajině, jejím důsledkům a pohledu mezinárodního práva.

Účelem akce je rozšířit povědomí o detailech situace, vyjádřit solidaritu Ukrajině a podnítit akademickou obec k finančnímu
příspěvku na pomoc Ukrajině. Celá událost proběhne na půdě Právnické fakulty v její největší přednáškové místnosti (č. 100)
Collegium Maximum. 
Všechny tři přednášky budou plně prezenčního charakteru, nebudou nahrávané. 
Po celé tři večery bude možné přímo na místě dobrovolně přispět do sbírky na pomoc Ukrajině mj. skrze koupi placek a stužek
v ukrajinských barvách. Výtěžek bude rozdělen mezi organizaci Červený kříž, iniciativu Univerzity Karlovy Ukrajině CUNI a účet
Ministerstva obrany Ukrajiny, který zajišťuje prostředky na zdravotnický materiál. 

Pondělí 28. února 
Po úvodním slovu děkana Právnické fakulty, prof. Radima Boháče, se bude debatní panel věnovat sledu událostí, který
předcházel čtvrteční agresi Ruské federace a snaze obsadit Ukrajinu. Hosté budou hovořit o vývoji v postsovětském prostoru,
anexi Krymu a dalších událostech, které vedly k současné situaci. 
Pozvání přijali: 
Andrea Procházková – Respekt, zástupkyně šéfredaktora 
Michael Romancov – politický geograf, vyučující na Institutu politologických studií FSV  UK , který se dlouhodobě této oblasti
věnuje 
Petr Kolář – bývalý diplomat a velvyslanec v USA a Rusku 
Ondřej Soukup – novinář Hospodářských novin, jejich dřívější moskevský dopisovatel, který se dlouhodobě věnuje
postsovětským státům 
Daniela Kolenovská – vyučující na Katedře ruských a východoevropských studií IMS FSV  UK  zabývající se hlavně Ruskou
federací a Běloruskem 

Úterý 1. března 
Druhá panelová diskuse se bude věnovat mezinárodnímu právu a nástrojům, které v aktuální situaci nabízí. Odborníci z
Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy tak budou hovořit zejména o zákazu užití síly, mezinárodní
odpovědnosti, humanitárním právu a uprchlické problematice – vše v kontextu současného dění. 
Pozvání (zatím) přijali 
Pavel Šturma – vedoucí Katedry mezinárodního práva PF UK a člen Komise OSN pro mezinárodní právo 
Eliška Flídrová – odborná asistentka a advokátka věnující se na uprchlickému a azylovému právu 
Po konci naší debaty bude možnost se přesunout z budovy Právnické fakulty na Václavské náměstí, kde proběhne Koncert pro
Ukrajinu. 

Středa 2. března 
Poslední večer bude panel reflektovat současnou situaci na Ukrajině, efektivitu ekonomických sankcí ze strany zemí „Západu“
a jejich důsledky, či technickou stránku invaze. Adresována bude též aktuální problematika vojenského a strategického
rozměru války. 
Pozvání (zatím) přijali 
Tomáš Karásek – děkan FSV  UK , vyučující na IPS se zaměřením na problematiku evropské a transatlantické bezpečnost 
Vojtěch Bahenský – interní doktorand IPS FSV  UK , výzkumník PRCP, dlouhodobě se věnuje hybridním hrozbám, krizové
připravenosti státní správy a bezpečnosti v oblasti vojenské síly 
Hosté diskusí budou průběžně doplňováni na stránce FB události. 
Akci zaštiťuje Právnická fakulta Univerzity Karlovy a spolek Common Law Society, ve spolupráci s Politologickým klubem
působícím na Fakultě  sociálních  věd  UK . 
Zdroj: Právnická fakulta UK v Praze 
Foto: PF UK 
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V této anketě se pokusíme čtenářům představit názory opinion leadrů českého veřejného prostoru. Petr Plecitý (52) je
absolventem politologie na FSV  UK . Zabývá se energetickou bezpečností a mezinárodními vztahy. Pracuje jako konzultant.

K čemu vlastně dnes na Ukrajině dochází? Nejsme svědky resuscitace bývalého carského impéria?

K pokusu o resuscitaci carského impéria dochází již mnoho let – Gruzie, Arménie, Krym, zvýšení vlivu v Bělorusku, Kazachstánu
a dalších republikách. Otázka je, zda si Rusko neukouslo příliš velké sousto. Přeci jen dnešní doba je trochu jiná, účinnější jsou
subtilnější metody ovládání zemí, jak to dělá Čína.

Rusko v posledních letech stupňuje vojenskou nebo hybridní ofenzívu všude ve světě, například v Mali, Bosně a Herzegovině,
v Černé Hoře, Bělorusku, Kazachstánu a nyní na Ukrajině. Znamená to vytyčování nových sfér vlivu?

Doplnil bych Sýrii. Už když jen vedle sebe vidíte napsaná jména těch zemí, tak je zřejmé, že to nemá moc koncepci, strategii,
čeho chtějí dosáhnout, snad kromě resuscitace carského impéria. Více než vytyčování sfér vlivu to připomíná zoufalou snahu
uchytit se vlivem, kde to jde, a vyřvat si tím respekt. Opět bych to srovnal s Čínou, která si získává vliv v zemích, které potřebují
na suroviny (Afrika) nebo v zemích přes které chtějí vyvážet zboží (Nová hedvábná stezka). To má jasnou strategii.

Platí stále rovnice, že čím je slabší Západ, tím je silnější Rusko a naopak? Pokud ano, kdy Západ oslabil?

Tahle rovnice platila za studené války. Poté nastalo období, kdy Západ se chtěl s Ruskem přátelit. Ovšem došlo k mnoha
fatálním nedorozuměním. Asi nejdůležitější bylo, že Západ se domníval, že Rusko vychová do stejné podoby společnosti. To byl
naprostý omyl, Rusko je jiná civilizace, nikdy nemohla mít stejný pohled na lidská práva, demokracii a další atributy Západu.
Takže slabost Západu po skončení studené války vidím v tom, že tohle nepochopil a nezařídil se podle toho.

Co říkáte ruské výhrůžce vládám Finska a Švédska, že pokud vstoupí do NATO bude ze strany Ruska následovat vojenská a
politická odpověď?

Je to očekávatelná výhrůžka. Finsko i Švédsko jsou vojensky silné země, pro NATO by byly posílením. Jsem zvědav, jestli
opustí pohodlí neutrality, na což odkazuje výhrůžka (stanete se cílem). Vstup těchto zemí do NATO by Rusy bolel víc než
ekonomické sankce.

Není dnešní situace na Ukrajině bankrotem politických sil v čele s Václavem Klausem, Milošem Zemanem, SPD a komunisty?

Nemyslím. Tato situace je bankrotem politické představy o tom, že Rusko může být náš partner. Tuto představu mělo i
Německo či Itálie. A vůbec bych tuto politickou představu nezesměšňoval. V současném světě má Západ dva konkurenty až
nepřátele – Rusko a Čínu. Čína je nebezpečnější než Rusko. Naše konfrontace s Ruskem Čínu dále posílí.

Měla by podle vás česká vláda zvýšit rozpočet na obranu? V jaké oblasti?

Určitě ano, ale nikoli zbrkle, jinak dojde k problému absorbce peněz a neúčelnému utrácení. V jaké oblasti ukáže analýza
současných bojů na Ukrajině, jaké zbraně jsou neúčinnější v boji s Ruskem. To je totiž ten jasný nepřítel, proti kterému se
potřebujeme vyzbrojit. Doteď to tak jasné v armádě nebylo. Armáda se pyšnila zahraničními misemi. Teď je jasné, že se musí
připravit na možný útok z Ruska. Špičková protiraketová obrana by určitě měla být na prvním místě.

Co říkáte vaporizaci osmi proruských serverů?

Je to zbytečné a špatné rozhodnutí. Naše demokracie je dostatečně silná, aby vydržela existenci několika proruských serverů,
o kterých to mimochodem každý ví a jejich vliv je minimální. Naopak omezování svobody slova je velmi nebezpečný precedent.
A udělat to na výročí komunistického převratu z roku 1948, je takové symptomatické. Kdo bude příště zcenzurován
(vaporizován) a proč?
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V této anketě se pokusíme čtenářům představit názory opinion leadrů českého veřejného prostoru. Petr Plecitý (52) je
absolventem politologie na FSV  UK . Zabývá se energetickou bezpečností a mezinárodními vztahy. Pracuje jako konzultant.

K čemu vlastně dnes na Ukrajině dochází? Nejsme svědky resuscitace bývalého carského impéria? 
K pokusu o resuscitaci carského impéria dochází již mnoho let – Gruzie, Arménie, Krym, zvýšení vlivu v Bělorusku, Kazachstánu
a dalších republikách. Otázka je, zda si Rusko neukouslo příliš velké sousto. Přeci jen dnešní doba je trochu jiná, účinnější jsou
subtilnější metody ovládání zemí, jak to dělá Čína. 
Rusko v posledních letech stupňuje vojenskou nebo hybridní ofenzívu všude ve světě, například v Mali, Bosně a Herzegovině,
v Černé Hoře, Bělorusku, Kazachstánu a nyní na Ukrajině. Znamená to vytyčování nových sfér vlivu? 
Doplnil bych Sýrii. Už když jen vedle sebe vidíte napsaná jména těch zemí, tak je zřejmé, že to nemá moc koncepci, strategii,
čeho chtějí dosáhnout, snad kromě resuscitace carského impéria. Více než vytyčování sfér vlivu to připomíná zoufalou snahu
uchytit se vlivem, kde to jde, a vyřvat si tím respekt. Opět bych to srovnal s Čínou, která si získává vliv v zemích, které potřebují
na suroviny (Afrika) nebo v zemích přes které chtějí vyvážet zboží (Nová hedvábná stezka). To má jasnou strategii. 

Putin naznačuje, že je schopen povýšit konflikt na jaderný. Jde o psychologický tlak, myslí si expert na jaderné
zbraně URL
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Rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina uvést do stavu pohotovosti ruské jaderné síly odsoudily západní země i
Severoatlantická aliance. Co vlastně Putinův rozkaz znamená? „Je to jasný psychologický krok Ruské federace, jaderné zbraně
jsou efektivním nástrojem ruské bezpečnostní strategie. Prezident Putin to tímto aktem prokázal,“ konstatuje odborník na
jaderné zbraně Vlastislav Bříza z Katedry mezinárodních vztahů Fakulty  sociálních  věd  UK .

„Ruský prezident byl záměrně velmi teoretický. Stupeň bojové pohotovosti, který zmínil, de facto neexistuje. Byl to
psychologický tlak,“ říká Bříza, podle kterého ruské jaderné síly mají čtyři stupně bojové pohotovosti a ani jeden z nich se
přesně nejmenuje tak, jak to Putin zmínil.

„Chtěl tím jasně naznačit, že je připraven v případě eskalace konfliktu a zapojení některých zemí, především zemí NATO,
konflikt povýšit na jaderný. Předpokládám, že jde o rétorickou frázi a v tuto chvíli bych neměl žádné zásadní obavy, že by k
tomu mohlo dojít,“ uklidňuje.

Proces pro odpálení jaderných raket je v postupu velení Ruské federace ve srovnání se Spojenými státy podle Břízy složitější –
přímý rozkaz vydává vrchní velitel ozbrojených sil, tedy prezident.

„Nicméně prochází několika stupni. K odpálení salvy jaderných raket je potřeba výkonná služba, tedy zřejmě vedle prezidenta o
odpálení raket rozhoduje i ministr obrany a náčelník generálního štábu,“ vysvětluje Vlastislav Bříza.
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Putin naznačuje, že je schopen povýšit konflikt na jaderný. Jde o psychologický tlak, myslí si expert na jaderné
zbraně URL
Automatický překlad
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Rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina uvést do stavu pohotovosti ruské jaderné síly odsoudily západní země i
Severoatlantická aliance. Co vlastně Putinův rozkaz znamená? „Je to jasný psychologický krok Ruské federace, jaderné zbraně
jsou efektivním nástrojem ruské bezpečnostní strategie. Prezident Putin to tímto aktem prokázal,“ konstatuje odborník na
jaderné zbraně Vlastislav Bříza z Katedry mezinárodních vztahů Fakulty  sociálních  věd  UK .

„Ruský prezident byl záměrně velmi teoretický. Stupeň bojové pohotovosti, který zmínil, de facto neexistuje. Byl to
psychologický tlak,“ říká Bříza, podle kterého ruské jaderné síly mají čtyři stupně bojové pohotovosti a ani jeden z nich se
přesně nejmenuje tak, jak to Putin zmínil.

„Chtěl tím jasně naznačit, že je připraven v případě eskalace konfliktu a zapojení některých zemí, především zemí NATO,
konflikt povýšit na jaderný. Předpokládám, že jde o rétorickou frázi a v tuto chvíli bych neměl žádné zásadní obavy, že by k
tomu mohlo dojít,“ uklidňuje.

Kdo může zmáčknout červené tlačítko?

Proces pro odpálení ruských jaderných raket je ve srovnání se Spojenými státy mnohem méně přehledný. Jisté je, že prochází
několika stupni.

„Přímý rozkaz vydává vrchní velitel ozbrojených sil, tedy prezident. Nicméně k odpálení salvy jaderných raket je potřeba
výkonná služba. Vedle prezidenta tedy o odpálení raket zřejmě rozhoduje i ministr obrany a náčelník generálního štábu,“
vysvětluje Vlastislav Bříza a dodává, že právě tito dva členové velení byli přítomni, když Vladimir Putin podepisoval rozkaz k
aktivaci jaderné bojové pohotovosti.

„Určitě to není tak, že prezident Putin rozhodne a všichni slepě tento krok vykonají,“ shrnuje s odkazem na období studené
války, kdy měli na proces odpálení vliv i nižší operační důstojníci. Tedy tyto pojistky tam jsou a ruský jaderný arzenál je ve
špičkovém stavu, to je potřeba zmínit. Vylučuji, možnost nějaké nehody," zdůrazňuje Vlastislav Bříza.

Jak dětem pomoci vyrovnat se se zprávami o válce a orientovat se v nich? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: eduin.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 12:50 , RU / den: 2 500 , AVE: 3 500,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 0,03
Ukrajinské děti dnes plakaly, nevíme, jak moc o tom máme mluvit. Školy se vyrovnávají s reakcí dětí na válku na Ukrajině.

„ Syn mi v týdnu říkal, že mají ve třídě spolužačku původem z Ruska a nějaký spolužák se do ní začal o přestávce navážet kvůli
válce,“ cituje CNN Prima News otce školáka, připomíná také vyjádření členů vlády. „ Prosím, nenechme negativní důsledky
aktuálních válečných událostí vstupovat do školních kolektivů,“ vzkazuje ministr Petr Gazdík do škol, jeho úřad pro ně připravil
metodiku, která jim v tom má pomoci (SeznamZpravy.cz). „ Ukrajinské děti dnes plakaly, některé děti se víc ptaly, v tomto směru
se nálada rapidně zhoršila a je to znát,“ řekl ve čtvrtek pro blesk.cz Ondřej Lněnička, ředitel pražské ZŠ profesora Švejcara.
Vysoké školy zatím nevědí, kolik studentů se bude vracet zpátky na Ukrajinu (novinky.cz). Zprávy o válce mohou děti
traumatizovat, jejich reakce záleží hodně na věku (SeznamZpravy.cz). „ Vysvětlujeme žákům historii a hlavně to, že nikdo z nich
za současnou situaci nemůže,“ cituje idnes.cz Hanu Pokornou z Gymnázia Globe Brno. Výzvu k bojkotu ruských studentů na
českých školách ve čtvrtek na sociálních sítích vyvěsil profesor z VŠE Martin Dlouhý, příspěvek později smazal – vysvětloval to
tím, že byl rozčílený počínáním Ruska. (novinky.cz). 
Nejen ve školách skončilo trasování a karantény. K maturitě se chystá ročník, který strávil rok a půl na distanční výuce. „ Co
jsem mluvila s některými kolegy, tak pokračovat zatím nebudou, protože ta situace se opravdu výrazně zklidňuje,“ říká o
možnosti dobrovolného testování předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Po karanténách a trasování
vláda rozhodla o zrušení povinnosti nosit respirátory, výjimkou je například městská hromadná doprava (Radiožurnál). Řadu
dětí trápí po omikronu astmatický kašel, pro školky je to příznak covidu-19 (idnes.cz). 
K maturitě se chystají středoškoláci, kteří strávili doma rok a půl studia – tentokrát bez úlev (SeznamZpravy.cz). 
Má smysl rozdělovat výuku do školních předmětů? Důležitější je ptát se, s čím mají děti ze školy odcházet. „ Nevidím potřebu
říkat, jestli předměty patří, nebo nepatří do jedenadvacátého století. To rozdělení je pomůcka. Klíčové je, nakolik škola umí
propojit výuku s děním mimo ni,“ cituje článek Jakuba Švejkovského Tomáše Feřteka (reflex.cz). Otázku, zda má více než
století staré rozdělení školních předmětů stále smysl, pokládá Švejkovský řadě lidí z různých oblastí vzdělávání. Článek
odpovídá i na otázku, kdy bylo školní učivo do předmětů rozděleno. 
Kvůli sérii obvinění ze sexuálního obtěžování stáhla univerzita z výuky vedoucího katedry. V sérii článků se Deník N věnuje
obětem sexuálního obtěžování a ponižování ze strany vysokoškolského pedagoga. Za jeho kolegyní s tím přišel student, který
si všiml, že se v seminářích vedoucího katedry děje něco divného. „ Řekl mi, že tu máme problém jakéhosi predátorského
jednání – ve většině těch případů se sexuálním podtextem,“ vzpomíná v článku Alena Sarkissian. „ Vybírá si rozbité holky, které
ještě víc ničí,“ popsala zkušenost s pedagogem v rozhovoru jedna ze studentek. „ Výpovědi ukazují, že pedagog se dopouštěl
sexuálního obtěžování ve formě nevyžádaného kontaktu prostřednictvím sociálních sítí i psychické manipulace při osobních
setkáních, které ústily v sexuální styk na hranici konsentu,“ řekla děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lehečková
s tím, že případ bude řešit etická komise. Děkanka mu nabídla rozvázání pracovního poměru, které ale neakceptoval. 
Do 6. března je možné podat přihlášku do programu Učitel naživo, zájemcům nabízí praktickou ochutnávku. Dvouletý program
je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit na druhém stupni nebo na střední škole, ale chybí jim potřebné
pedagogické vzdělání. Více informací je k dispozici na webu organizace Učitel naživo, zájemci se mohou zúčastnit ukázkové
hodiny „ Jak rozmluvit žáky na angličtině „, která se koná ve čtvrtek 3. března. 

Výrok týdne: 
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„V dnešní době se na děti valí spousta informací, škola není jediný zdroj vědění. Ale jejich znalosti jsou často nesourodé,
nespojité, nevyrovnané. Tak nějak předpokládáte, že když toho dítě zná tolik o Sluneční soustavě, že bude obecně spíš
vzdělanější, a pak zjistíte, že neumí pojmenovat úplně základní kytky na louce. Víc a víc se stává, že každý ví něco jiného a v
jiném rozsahu. Navíc se děti samozřejmě liší osobnostně, pocházejí z různých rodin, každé z nich je prostě „svoje“. Škola musí
umět tyhle propasti nějak přemostit,“ říká Andrea Vedralová, autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt ( eduzin.cz ). 

V souvislostech 
Zprávám o válce se nevyhne nikdo, ani děti. Jak jim pomoci vyrovnat se s nimi a orientovat se v nich? 
Obsáhnout současné události není jednoduché ani pro dospělé, natož pro děti. Mohou prožívat silné emoce a budou se ptát, a
to doma i ve škole. Jak zvládnout dětské otázky? A jak jim pomoci vyrovnat se s tím, co se kolem nich děje? Nabízíme několik
tipů na materiály a organizace, které nabízejí pomoc. 
Mimochodem pro všechny, kdo i na sociálních sítích uvažují, zda mluvit o agresi Ruska proti Ukrajině není porušením zásad
apolitické školy, je odpověď – NENÍ. Školský zákon v § 32 výslovně zakazuje na školách a ve školských zařízeních činnost
politických stran a politických hnutí a jejich propagaci. Daniel Pražák, kterého překvapilo, že „vůbec někdo vede diskuze o tom,
jestli s žáky rozebírat téma ruské agrese na Ukrajině“, vypsal z rámcového vzdělávacího programu (RVP) několik konkrétních
výstupů (twitter). 
Příspěvek na facebookovém profilu MŠMT nabízí kontakty na organizace, které mohou být užitečné školám, které mají žáky z
válkou zasažené oblasti. Vedle toho nabízí také základní metodické doporučení pro školy. Seminář Jak pracovat s
multikulturními třídami v čase válečného konfliktu (a specificky s dětmi z Ukrajiny, Ruska a Běloruska) připravuje na středu 2.
března organizace Indept. 
Řada dětí bude kvůli dění na Ukrajině prožívat silné negativní emoce a od dospělých budou potřebovat, aby jim pomohli se s
nimi vyrovnat. Je to o to důležitější, že už před vypuknutím války na Ukrajině hlásily linky bezpečí i ambulance lékařů dramatický
nárůst dětí trpících psychickými obtížemi. Rychlý přehled toho, čemu věnovat u dětí prožívajících trauma pozornost, nabídl pro
pandemickou situaci ČOSIV, platí ale stále. Přehledně zpracovala reakce dětí různého věku na katastrofické situace Locika –
materiál vznikl poté, co na Moravě udeřilo tornádo, ale platí obecně. Junák – český skaut uspořádal ve spolupráci s Locikou a
dalšími organizacemi na facebooku živé vysílání na téma 
(Jak) mluvit s dětmi o válce (pro rodiče, skautské vedoucí, učitele a další pracující s dětmi). Locika zpracovala zásady pro tyto
obtížné diskuse do podoby přehledného letáku a přidala také kontakt pro ty, kdo potřebují pomoci více. 
Tipy a materiály k tomu, jak s tématem války na Ukrajině pracovat v hodině, nabízí například web programu Varianty Člověka v
tísni, včetně odkazů na starší metodiky věnující se válečným konfliktům a migraci a také roli masmédií. Cenné nejen pro učitele
jsou rychlé tipy britského pedagoga a filozofa Jasona Buckleyho – doporučuje, jak diskusi o válce řídit nebo jaký postoj k
tomuto tématu v diskusi s dětmi zaujmout. Další materiály nabízí například Občankáři (Asociace učitelů občanské výchovy a
společenských věd), kteří v době, kdy americké zpravodajské služby před vypuknutím války teprve varovaly, připravili a na
svém webu zveřejnili pracovní list, který propojuje učivo literatury, dějepisu a mezinárodních vztahů. Občankáři také
odstartovali sérii rozhovorů s odborníky – prvním hostem byl Vojtěch Bahenský z Institutu politologických studií FSV  UK , ptá
se student oktávy z Gymnázia Evolution Ondřej Maryška. Cílem je orientace v širším kontextu ruského útoku (vhodné pro
středoškoláky). 
Samostatným tématem jsou média. Metodiku, která pracuje se čtyřmi médii a jejich dez/informováním o ruském útoku na
Ukrajinu, nabízí Tajný učitel. Zdroje informací pro ty, kdo by se rádi v hodinách se svými žáky (nebo sami pro sebe) chtěli
věnovat tématu ruské propagandy, shromáždil na webu Mediální výchova pro 21. století Dominik Voráč. Zdaleka nejde jen o
materiály vztahující se přímo k aktuálnímu dění, odkazuje například na výroční zprávy Bezpečnostní informační služby, která
sleduje dopady ruské propagandy dlouhodobě, a na dokument odvysílaný ruskou televizí, který ukazuje, jak moc se mohou lišit
historické narativy na příkladu československého roku 1968. Dále odkazuje i na materiály týkající se utváření obrazu
současného rusko-ukrajinského konfliktu. Zajímavý je i odkaz na krátké video z webu ČT edu o technikách ruské propagandy v
současném konfliktu. 

KOMENTÁŘ: Jak funguje propaganda dovnitř aneb proč je zatím v Rusku klid URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Karel Svoboda, Institut mezinárodních studií FSV UK , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 28.02.2022 14:58 , Celková návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
V Rusku vpád na Ukrajinu zatím masovější odpor nevyvolává. Lze to vysvětlit kombinací propagandy, rázného potírání protestů
i souhlasu nemalé části veřejnosti s prezidentem, vysvětluje v komentáři pro MF DNES politolog a expert na Rusko Karel
Svoboda z Institutu mezinárodních studií FSV  UK .

Média v tyto dny, naprosto logicky, vydávají zprávy o tom, jak probíhají boje mezi invazní armádou Ruska a obránci Ukrajiny.
Zprávy z bojiště, často protichůdné, mluví o bojích v ulicích Kyjeva, o zničené ruské technice, objevují se i hrdinské příběhy. Po
internetu létají „zaručené“ informace o tom, co se vlastně na frontě děje. Zatímco v Evropě panuje informační chaos, v Rusku
má stát vše pevně pod kontrolou. Média mohou ve svých zprávách čerpat pouze z informací ministerstva obrany, jinak budou
čelit postihu za šíření „vědomě lživé informace“. Realita zobrazovaná uvnitř země je tak radikálně odlišná od toho, co vidíme
my. Válka je v mediálním prostoru popisována jako omezená operace, při které běžní ukrajinští občané ruskou armádu vítají,
zatímco se protivníci vzdávají po tisících.

Karel Svoboda

V samotném Rusku přitom panuje relativní klid. V informačním prostředí je válka vydávána za „zvláštní vojenskou operaci“.
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Oficiální portál Rossijskaja gazeta píše o „Speciální vojenské operaci ozbrojených sil Ruské federace na záchranu DNR a LNR
od ukrajinské agrese“, tedy Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky. A tvrdí, že jde vlastně o boj jednotek obou
„republik“ za podpory ruské armády.

Internetové portály, které psaly o válce, byly státním dohledovým orgánem Roskomnadzor upozorněny, že pokud nepřestanou
používat slovo „válka“ namísto „speciální vojenská operace“, budou okamžitě vypnuty, popřípadě jim hrozí likvidační pokuta.
Rusko totiž oficiálně nevede válku, ale právě „speciální operaci“ s cílem potrestat viníky „genocidy“.

V důsledku toho nebudou ani vojáci, kteří během invaze zemřou či již zemřeli, převáženi v rakvích do Ruska. Rodinám se místo
toho oznámí, že jejich syn zahynul mimo místo trvalé dislokace jednotky, a dostanou peníze za to, že o své ztrátě nebudou
mluvit. Ruské ministerstvo obrany o mrtvých na ruské straně také nemluví. Podle zákona z roku 2015 jsou zprávy o obětech
bojových operací v době míru státním tajemstvím. A když není válka, není možné psát ani o obětech. Výjimkou je pak smrt
dagestánského vojáka, o jehož smrti informoval přímo šéf této ruské republiky. Z oficiálních zdrojů ale nic nepřišlo.Jakápak
válka?

Válka je v mediálním prostoru popisována jako omezená operace, při které běžní ukrajinští občané ruskou armádu vítají,
zatímco se protivníci vzdávají po tisících. Publiku je podáván obrázek, podle kterého proti Rusku nebojují Ukrajinci, ale jen
nacionalisté (v ruské terminologii je „nacionalista“ výrazně silnější termín než v české), kteří se schovávají do civilních objektů,
zatímco ruská armáda pečlivými a přesnými zásahy likviduje právě a jen bojující.

Prezidenta Volodymyra Zelenského vykresluje ruská propaganda jako neonacistu (což je vzhledem k jeho židovskému původu
slušný výkon) a narkomana. Obrázku osamoceného prezidenta s pár pomocníky mělo přispět i tvrzení, že Zelenskyj uprchl z
Kyjeva. Pochopitelně, důkazy o opaku, tedy videa přímo z Kyjeva, která ukrajinský prezident natáčí, nikdo neuvádí.

„Rodiny padlých Rusů dostanou peníze za to, že o své ztrátě nebudou mluvit.“

Vedle různých srovnání kolujících po internetu se pak nejzajímavějším zdá to s Afghánistánem. V podstatě vychází z ruské
verze událostí, podle kterých za celou napjatou situaci, která vyústila ve válku (opět, v ruském podání v nutnost sáhnout ke
speciální vojenské operaci) může Západ. Jen mezi listopadem 2021 a únorem 2022, tedy v období před invazí, vzrostl podle
sociologického centra Levada počet stoupenců tohoto názoru z 50 na 60 procent dotazovaných. Průzkum proběhl před
samotným útokem na Ukrajinu, ale i tak ukazuje na průpravu ruského obyvatelstva před válkou. 

Podle „afghánské verze“ pak Západ celou krizi vyrobil proto, aby se Rusko nechalo vtáhnout do ukrajinského konfliktu a
postupně v něm krvácelo. Bohužel, jedná se nejspíše o poslední čísla, která k situaci na dlouhou dobu máme. To, co bude
vycházet nyní, už bude mnohem více součástí propagandy než seriózním průzkumem.

Jakýkoli protest proti válce vede v Rusku k okamžitému zatčení. Nevyhnula se mu ani žena přeživší blokádu, která s plakátem
„ne válce“ protestovala v Petrohradě. Podobně razantně policie zasahuje proti komukoli. Navíc, jak ukázaly i minulé protesty,
systém rozpoznávání obličejů umožňuje policii nejen okamžitou reakci, ale i represe následné. Velmi zjednodušeně řečeno –
vyjít v současné době na ulici potřebuje obrovskou dávku odvahy a ochoty obětovat velkou část svého blahobytu.

Putin se poučil z protestů, které následovaly v předminulém roce po zmanipulovaných prezidentských volbách v Bělorusku.
Alexandr Lukašenko, který i přes extrémně nízkou popularitu deklaroval vítězství, se udržel prakticky jen díky podpoře
ozbrojených složek. I proto rozpočet na letošní rok (poněkud zjednodušeně) škrtal ve všech oblastech kromě vnitřní
bezpečnosti.

Pochopení toho, jak funguje ruská propaganda směrem dovnitř, vysvětluje i to, proč Rusové víc neprotestují proti válce. Jedná
se o výsledek kombinace propagandy přesvědčující ruské občany o tom, že armáda postupuje chirurgicky přesně bez ztrát
nejen vlastních, ale i na civilních životech, a strachu a nemožnosti vůbec nějak svůj protest projevit. Samozřejmě ale část Rusů
s Putinem vlastně souhlasí, vidí Ukrajinu jako část Ruska. I proto jsou demonstrace a další projevy nesouhlasu minimální.

Foto:
Ruský prezident Vladimir Putin varoval NATO před rozmístěním útočných raket na Ukrajině. (1. prosince 2021)
Mikhail Metzel, AP
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Sbírka hmotných věcí na pomoc Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: cvut.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 15:47 , Celková návštěvnost: 3 780 000 , RU / den:
2 500 , AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Silicon Hill (největší klub SU ČVUT, na kolejích Strahov) organizuje Sbírku hmotných věcí na pomoc Ukrajině, začala 27.2.a
bude probíhat minimálně do čtvrtka, vždy v čase 10:00-17:00.

Přinést věci může kdokoli, hlavně hygienické a zdravotnické potřeby, teplé oblečení, spacáky, jídlo pro děti atd. Sběrné místo je
na Kolejích Strahov (Vaníčkova 7, Praha 6), Blok 1, 2. patro, na konci chodby je kancelář SU ČVUT. 
Odvoz k hranicím, případně přímo na Ukrajinu zařízený mají, dnes po půlnoci odjela první dodávka (kterou mimochodem sám
odvezl student FSv). 
Místo konání Silicon Hill, Vaníčkova 7 169 00 Praha 
Pořadatel Studentská unie ČVUT 
Kontaktní osoba Vladislav Šulc 
Podrobnější informace 

Charkov čelil mohutnému ostřelování, Ukrajinci uvádějí desítky mrtvých URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apmškohop , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 18:44 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87 , Návštěvy za
měsíc: 17 300 000
Desítky lidí zemřely a stovky utrpěly zranění při mohutném ruském ostřelování Charkova, uvedlo ukrajinské ministerstvo vnitra.
Na bělorusko-ukrajinské hranici přitom začala jednání o příměří. Podle místních úřadů použili Rusové v Sumské oblasti
zakázané termobarické bomby. Ruští vojáci se v noci na pondělí znovu pokusili prolomit obranu Kyjeva, všechny jejich pokusy
ale podle ukrajinské armády selhaly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli řekl, že následujících 24 hodin bude
pro zemi zlomových. EU schválila nový balík sankcí, včetně zmrazení aktiv ruské centrální banky a vyloučení některých
peněžních ústavů ze systému SWIFT. Rubl v reakci klesl na rekordní minimum.

Při pondělním mohutném ruském ostřelování východoukrajinského města Charkov zahynuly desítky lidí. Zraněných jsou stovky,
uvedl poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Heraščenko. Přesný počet obětí není známý, město kvůli ruské ofenzivě
vyhlásilo zákaz vycházení.

Heraščenko uvedl, že Charkov byl mohutně ostřelován salvovými raketomety Grad. Podle ukrajinského generálního štábu útočí
ruská armáda na obytné oblasti. Ostřelování podle serveru Ukrajinska pravda zasáhlo okrajové čtvrti východně od centra
města.

V Ochtyrce v Sumské oblasti Rusové zřejmě použili takzvanou termobarickou bombu. S odvoláním na starostu Pavlo Kuzmenka
to na Twitteru uvedl web Kyiv Independent. Termobarická, nebo také vakuová bomba, je považována za nejsmrtonosnější
nejadernou zbraň.

Kyjev se prý zatím podařilo ubránit. „Od začátku dnešního (pondělního, pozn. red.) dne se nepřítel dál snažil prolomit obranu
Kyjeva. Ruské jednotky se opakovaně pokoušely zaútočit na okraje hlavního města,“ napsala ukrajinská armáda na svém účtu
na Facebooku. „Všechny pokusy ruských okupačních sil dosáhnout cíle však selhaly. Nepřítel utrpěl značné ztráty. Ruské
jednotky jsou demoralizované a vyčerpané,“ dodala ukrajinská armáda.

Ukrajina tvrdí, že Rusko od zahájení útoku přišlo o zhruba 5300 vojáků a 191 tanků, 29 letounů a 29 vrtulníků. Ukrajinský
prezident ruské vojáky vyzval, aby si zachránili životy, složili zbraně a z Ukrajiny odešli. Oznámil také, že Ukrajina propustí
vězně, kteří mají vojenské zkušenosti a jsou ochotni bojovat proti Rusku, píše agentura Reuters.

Naopak Rusko tvrdí, že ovládlo nebe nad celou Ukrajinou, zasáhlo 1114 vojenských objektů, zničilo 314 tanků a dalších
obrněnců, 57 raketometů a 121 děl. Dále tvrdí, že jeho vojska ovládla města Berďansk a nedaleký Enerhodar. Obsazení
Berďansku potvrdily i místní úřady, které ale odmítly spolupracovat s okupanty.

Kharkiv.Russian BM-21 Grad liberate Ukrainians from their lives and properties pic.twitter.com/dnm19eweXz

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 28, 2022

Specialized school #134 in Kharkiv, before and after Russia's 'de-Nazification.' https://t.co/BR6eS5cPsO
pic.twitter.com/7E923JMNk9

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 28, 2022

Na Kyjev míří ruský konvoj, rakety létají i z Běloruska

Ruské rakety v noci na pondělí podle agentury Ukrinform zasáhly obytný dům v ukrajinském městě Černihiv vzdáleném 150
kilometrů od Kyjeva. Rakety v noci zasáhly také severoukrajinské město Žitomir, oznámilo na Facebooku velení ukrajinských
pozemních sil.

Objevily se také zprávy, že k hlavnímu městu směřuje asi pětikilometrový ruský vojenský konvoj. Podle zpravodajského serveru
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CNN o tom svědčí nové satelitní snímky. Ukrajina rovněž tvrdí, že z Běloruska vyletěly směrem k ukrajinskému území stíhačky.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v pondělí napsal, že válka na Ukrajině se stala válkou evropskou. Ukrajinský
prezident Volodmyr Zelenskyj později uvedl, že Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální
procedury. Na nezbytnosti členství Ukrajiny v Evropské unii se v pondělí během telefonického rozhovoru shodly předsedkyně
české sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a litevského parlamentu Viktorija Čmilytéová-Nielsenová.

Ukrajinské námořnictvo uvedlo, že pohraničníci Hadího ostrova v Černém moři, kteří se odmítli vzdát Rusku, jsou naživu a v
ruském zajetí.

Kyiv says the Iskander missile that hit Zhitomir airport was launched from Belarus. It's getting harder & harder for Lukashenko
to argue he's not a party to the conflict. (The missile itself was no doubt Russian) https://t.co/m7boFicWrY
pic.twitter.com/trbfZEY8RQ

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 27, 2022

? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. ??? ? ? ? ???. ? ? ?? ? ? ? ??? ?? ? ? ??. # ? ?? pic.twitter.com/F6qehSybQ1

— ??. ? ? (@krymrealii) February 28, 2022

V Kyjevě přestal platit zákaz vycházení

V ukrajinské metropoli v pondělí ráno od osmi hodin (7:00 SEČ) přestal platit zákaz vycházení, který město vyhlásilo v přípravě
na ruskou ofenzivu. Správa metropole obyvatele skrz síť Telegram vyzvala, aby i přes jeho ukončení vycházeli jen v
nejnutnějších případech, mimo jiné doplnit zásoby jídla či léků.

Otevřely obchody a obnovena je v omezeném režimu i hromadná doprava. Spuštěn byl provoz metra, které v posledních dnech
slouží jako kryt. Úřady upozornily, že soupravy budou operovat v delších intervalech, než je běžné. Zákaz vycházení začne opět
platit v pondělí ve 22:00 místního času do úterních 7:00 (21:00–?6:00 SEČ).

Agentura AP uvedla, že starosta Kyjeva Vitalij Kličko jí v neděli po vyčerpávající noci ruských útoků na okraje města řekl, že
kvůli obklíčení Kyjeva není možná evakuace civilistů a hrozí humanitární katastrofa. Později Kličkův mluvčí uvedl, že se starosta
špatně vyjádřil, a i sám Kličko své vyjádření popřel.

Ruské velení vyzvalo ukrajinské civilisty k opuštění Kyjeva, ruská armáda jim v tom nebude bránit, sdělil mluvčí ruského
ministerstva obrany Igor Konašenkov serveru Lenta. Civilisté podle něj mohou město opustit na trase Kyjev–?Vasylkiv.

Curfew is off for now. Line to a grocery store. We are hungry. pic.twitter.com/ua6NKPSoGj

— Nika Melkozerova (@NikaMelkozerova) February 28, 2022

Začala jednání o příměří

Zprávy o mohutném ostřelování Charkova přicházejí v době, kdy na ukrajinsko-běloruských hranicích začala jednání ruské a
ukrajinské delegace. Klíčovým požadavkem Kyjeva bude okamžité příměří a stažení ruských vojsk z ukrajinského území, uvedla
ukrajinská média s odvoláním na komuniké prezidentské kanceláře poté, co ukrajinská delegace dorazila na místo. Kreml se
zdržel oznámení ruských požadavků. Dříve za cíle své vojenské operace označil demilitarizaci Ukrajiny a očištění země od
„neonacistů“.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v neděli uvedl, že příliš nevěří v úspěch jednání s Rusy, ale že je třeba pokusit se využít i tu
nejmenší šanci.

V ukrajinské delegaci je ministr obrany Oleksij Reznikov, Mychajlo Podoljak z kanceláře ukrajinského prezidenta, předseda
poslaneckého klubu vládní strany Sluha národa David Arakhamia, vedoucí ukrajinské delegace v třístranné kontaktní skupině
(Ukrajina, Rusko, OBSE) Andrij Kostin, poslanec Rustem Umerov a náměstek ministra zahraničí Mykola Točyckyj, napsala
agentura Unian.

V ruské delegaci, kterou vede exministr kultury a poradce Kremlu Medinskij, jsou náměstci ministrů obrany a zahraničí, ruský
velvyslanec v Bělorusku Boris Gryzlov a předseda zahraničního výboru ruské sněmovny Leonid Sluckij.

Rozhovory měly začít v neděli, ale ukrajinská delegace měla problém dorazit na místo jednání. BBC s odvoláním na mluvčí
vládní strany Sluha národa uvedla, že ukrajinská delegace na jednání nakonec přiletěla polským vrtulníkem.

Bělorusko nejspíš na svém území umožní Rusku rozmístit jaderné zbraně

Vládce Kremlu Vladimir Putin v neděli nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. To odsoudili
představitelé NATO, Spojených států i Evropské unie.

Bělorusko se zřeklo svého „neutrálního“ statutu. Minsk tvrdí, že v referendu změnu ústavy podpořilo 65 procent občanů,
opozice hlasování zpochybňuje. Stát pod vládou diktátora Alexandra Lukašenka, který zároveň rozšířil vlastní pravomoci,
připustil umístění jaderných zbraní na svém území.

Evropské nebe se také zavřelo ruským aerolinkám a Ruskem kontrolovaným letadlům včetně soukromých strojů oligarchů.
Ruské ministerstvo zahraničí rozhodnutí kritizuje mimo jiné i kvůli tomu, že se šéf diplomacie Sergej Lavrov nemá jak dostat do
Ženevy na zasedání Rady OSN pro lidská práva. Rusko v odvetě zakázalo vstup do svého vzdušného prostoru leteckým
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společnostem ze 36 zemí, včetně Velké Británie, Německa, Španělska, Itálie a Kanady.

Na další vlnu protiruských sankcí reagovala i Čína. Její diplomacie uvedla, že nesouhlasí „s nelegálními a jednostrannými
sankcemi“, píše Reuters.

Ukrajina Rusko kvůli invazi zažalovala u Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Na pondělí svolala Rada bezpečnosti OSN
mimořádné naléhavé zasedání Valného shromáždění, které se ruské agresi bude věnovat.

Analytik mluví o klíčové roli mostů přes Dněpr

Ukrajinská armáda čelí ruským invazním vojskům na čtyřech frontách – u Kyjeva, na severovýchodě země u měst Sumy a
Charkov, na východě země u Doněcké a Luhanské oblasti a na jihu z dočasně okupovaného Krymu.

ČT24 rozebrala situaci na bojištích s politickým geografem Janem Kofroněm z Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ten zdůraznil klíčovou roli mostů přes řeku Dněpr, na nichž z velké části záleží případný
ruský postup směrem na západ Ukrajiny.

Na jižní frontě Rusové zaznamenali nejrychlejší postup, obsadili mimo jiné město Melitopol a pokračují k Mariupolu – přístavu na
hranicích oblasti, kterou ovládají Ruskem řízení separatisté. Kofroň se domnívá, že byť Mariupol jako takový zásadní není a
jeho dobytí nezmění situaci na bojišti, ruské invazní jednotky by se posléze mohly vypravit na sever k Dněpropetrovsku.

Pokud by zároveň prolomily ukrajinskou obranu kolem Charkova, mohly by ze severu postupovat na jih a znemožnit tak ústup
té části ukrajinské armády, která uplynulé roky sbírala bojové zkušenosti ve střetech s Ruskem podporovanými jednotkami v
Donbase, což by byla pro ukrajinskou armádu těžká rána. Proto by mělo smysl stáhnout jednotky z východu předčasně.

Ruské armádě se zatím nedaří prolomit obrany řady měst – zejména Kyjeva, Charkova a Sumy. Kofroň to vysvětluje tím, že
zatímco okupační armáda disponuje relativně silnými mechanizovanými a dělostřeleckými jednotkami, vybavení pro boje v
ulicích měst má omezené. Proto pro Rusy nemá smysl zabřednout do městských bojů.

Politický geograf upozorňuje zejména na ruský nezdar u Charkova, kde invazní armáda soustřeďovala možná vůbec největší
síly. „Zřejmě doufali, že se dokáží k městu dostat, že město, kde je ruská menšina, padne. Nepadlo,“ konstatuje Kofroň.

Zároveň ale zrazuje před přehnaným optimismem, co se ukrajinského vzdoru týče. Ruská vojska se totiž nepohybují tak
pomalu, jak by se mohlo zdát, míní: „Denně udělat něco kolem třiceti, čtyřiceti, padesáti kilometrů, není málo,“ říká Kofroň a
připomíná invazi do Iráku. Američané tam – proti výrazně slabšímu protivníkovi – urazili během osmi, devíti dní 350 až 400
kilometrů.

Současně analytik připouští, že pokud se obránci „zakopou“ v pozicích a útočníci se pokouší o rychlý postup, znamená to
výrazné ztráty. „Pokud se Rusové teď budou snažit postupovat příliš rychle, budou mít obrovské ztráty, bez ohledu na to, že
mají nějakou technologickou a početní převahu,“ upozorňuje.

Ruští okupanti jsou podle Kofroně překvapeni odporem, zejména například u Charkova. To dává naději, že Ukrajina by mohla
vydržet ruský nápor dva až tři týdny, po nichž by měla silnější karty pro vyjednávání.

DVTV Interview - Jan Ludvík
TV , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: DVTV , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 20:38 , Pořad: 17:00 Drtinová Veselovský -
Rozhovor , Země: Česko

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Jan Ludvík je naším hostem. Specialista na strategii, válku a jaderné zbraně z Katedry bezpečnostních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne.

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Dobré odpoledne. /začátek ukázky/

Vladimir PUTIN, prezident Ruské federace 
Drazí kolegové, jak vidíte, nejen že západní země přijaly proti naší zemi nepřátelské ekonomické sankce. Mám tím na mysli ta
ilegální opatření, o kterých každý dobře ví. Ale vrchní představitelé zemí NATO se také agresivně vymezují vůči naší zemi.
Proto přikazuji ministrovi obrany a náčelníkovi generálního štábu, aby uvedly ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové
pohotovosti.

Vladimir PUTIN, prezident Ruské federace 
/konec ukázky/

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Otevírá se tímto prohlášením ruská jaderná síla a fakticky nebo verbálně?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Jaderné síly se neotevírají ani metaforický ani fyzicky.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Mluvím o síle.
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Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Jaderná síla samozřejmě...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Se otevřela.

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Ta tam je pořád a nějakou inherentní schopnost použití v sobě má. Když to řeknu velmi zjednodušeně, tak ten ruský systém
stejně jako americký, na těch pohotovostí, Vladimír Putin mluvil o vysokém stupni pohotovosti, má několik stupňů a ten
standardní stupeň mírový, ten platil až doteď a Rusko přechází na ten druhý nejnižší stupeň, což stále ještě není, řekněme,
situace, kdybychom předpokládali, že Rusko se chystá jaderné zbraně nutně použít v nejbližší chvíli. Na druhou stranu platí, že
Rusko, pokud víme, a Sovětský svaz, ještě nikdy nepřešli z toho mírového stavu na ten vyšší stupeň pohotovosti, a to ani v
takových momentech studené války, jako byla kubánská krize.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Kolik je dalších stupňů?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Pokud vím, tak ty stupně jsou celkem čtyři, tzn. v tuhle chvíli oni přecházejí z nějakého takového stupně mír a nic neděje do
stupně - musíme dávat pozor. Další stupeň bych nazval, je to válka a ten další bude - připravte se na odpálení.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Když se zeptám úplně laicky, znamená to, že někdo manipuluje s tím jaderným zařízením fakticky, anebo to skutečně ve
verbální rovině?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Ten záměr je pravděpodobně verbální, nicméně s tím limitem, že čerpáme z otevřených zdrojů a úplně přesně to nevíme, tak z
toho, co říkají otevřené zdroje, tak v normálně mírovém stavu je část toho systému v podstatě odpojená, aby vůbec mohla být
použita. V tuhle chvíli dojde k tomu, že ty kabely, kterými by v podstatě Vladimír Putin vydal rozkaz k odpálení jaderných sil, byly
zapojeny, a dojde k jedné důležité věci, a to, že za normálních okolností může v tom mírovém stavu ty ruské jaderné síly,
alespoň podle toho, co si myslíme z otevřených zdrojů, odpálit pouze rozhodnutím ruského prezidenta a v těch vyšších
stupních připravenosti, opět říkám z otevřených zdrojů, to je pravděpodobně tak, že je může odpálit buď rozhodnutí prezidenta,
anebo tam je jakoby určitá záloha pro případ, že by byl prezident zabit nepřátelským jaderným útokem, že by se pokusil někdo
to Rusko napadnout a tenhle systém paralyzovat, a v takovém případě, pokud by ten ruský systém včasné výstrahy
zaznamenal, že na území Ruské federace došlo k jadernému výbuchu, že Rusko je pod útokem, tak by mohli odpovědět
případně i samotní ruští velitelé.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Znamená to, že o použití jaderných zbraní, tedy z toho, co víme z těch otevřených zdrojů, tak může rozhodnout jen sám
prezident země bez dalšího schvalování nebo přes, kolik lidí ten rozkaz musí jít? Skutečně to poslední slovo má prezident
země?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
To poslední slovo má nepochybně prezident země. Je to tak normální, není to jenom v Rusku. Je to tak například i ve
Spojených státech, kdy to jediné rozhodnutí skutečně záleží na prezidentovi a ti další, kteří jsou v tom rozhodujícím procesu,
alespoň pokud víme, tak by tam neměli mít žádné právo veta právně. Je samozřejmě potřeba říct, že prezident to tlačítko
fyzicky nemačká. A ten, kdo v tom procesu je, může ten proces sabotovat, pokud se jaksi ten poručík, který tu raketu samotnou
obsluhuje, rozhodne to tlačítko zmáčknout, tak ta raketa neodletí a budou se přít a nutit ho k tomu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Na videu jsme viděli třeba gen. Gerasimova, to je zkušený stratég, náčelník generálního štábu a ozbrojených sil, je to starý
ruský jestřáb. Je pod těžkým vlivem Putina? Na tyhle lidi nemůžeme spoléhat, že by zakročili, pokud by viděli, že se Putin vymkl
kontrole i sám sobě?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Museli by být asi přesvědčeni o tom, že se Vladimír Putin úplně zbláznil a že se chystá spáchat sebevraždu celého Ruska a
zároveň že to je nesmysl, že například jako Vladimír Putin si myslí, že Rusko je pod útokem, ale všichni ostatní mu říkají, že se
nic takového neděje. To znamená, že v takové situaci, kdyby to skutečně nedovolili ani, řekněme, jeho velmi loajální kádry, aby
něco takového udělal.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Za jakých okolností by podle vás Vladimir Putin použil ruský jaderný arzenál, když jsme teď na tom prvním stupni, Když Rusko
je na tom prvním stupni?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Já bych řekl, že ty nebezpečné situace jsou dvě. Ta úplně nejnebezpečnější je ve chvíli, kdy si Rusko bude myslet, že je terčem
právě toho preventivního útoku ze strany Spojených států. Tzn. že se pokusí je západ nachytat, tak říkajíc s kalhotami dole a z
nějakého důvodu se pokusí Rusku vzít tu možnost použít jaderné zbraně, to znamená zničit je ještě v těch silech, zničit ponorky
v přístavech, zničit ty bombardéry na letištích. To v podstatě téměř udělat nejde, ale to neznamená, že se toho Rusko nebojí.
Historicky se toho báli velmi.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Může dojít i k tomu, že by Putin použil jednu z nejnovějších Interkontinentální balistických střel RS 28 Sarmat?
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Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Technicky za to může, nedává to úplně smysl. Je pravděpodobnější, že pokud se Vladimír Putin nezbláznil, tak toto neudělá, co
vyloučit nemůžeme, byť to není tak pravděpodobné, bylo by to v rozporu s ruskou jadernou doktrínu, která je ale deklaratorní a
jak jsem říkal, poslední slovo má prezident, je, že v případě, že bude Rusko někdy prohrávat válku, tak se pokusí použít
taktické jaderné zbraně, to nejsou ty velké mezikontinentální rakety, ale to jsou jaderné zbraně, jejich ničivá síla je řádově
menší, mnohem menší než například ta jaderná zbraň, která byla použitá proti Hirošimě a Nagasaki. A v případě, že bude
použita proti nějakému vojenskému cíli jako letiště, tak ona ho zničí, počty mrtvých nepůjdou do milionů, nepůjdou ani do tisíců
třeba, ale bude překročen nějakým způsobem ten jaderný práh a NATO bude nuceno reagovat, a to buď teda tak, že... Těch
možností má celou řadu, ale existují jaksi velmi nebezpečné možnosti, jednak, že teda se státy NATO leknou a ukáže se, že
jejich postup byl blaf, na což by mohlo Rusko spoléhat, anebo naopak, že odpoví stejně a budou si ty jaderné údery vyměňovat
a stále pomalu eskalovat, a my vlastně nevíme, jestli tahle eskalace je zastavitelná.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
To, co teď říkáte, co to znamená? Že Rusko tedy má tu svoji doktrínu, která mu dovoluje, umožňuje zaútočit jako prvnímu a že
by se to mohlo stát v nějakém lokálnějším charakteru? Ono je otázka u jaderné zbraně, co je lokální charakter a takové to
řízené zastrašování, které by také mohlo představovat třeba /nesrozumitelné/ a vlastně eskalaci jadernou omylem a podobně.
Co všechno si pod tím můžeme představit, a znamená to tedy, že Rusko prostě vychází z té svojí doktríny, která mu dovoluje a
umožňuje zaútočit jako prvnímu?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Ruská jaderná doktrína Rusku umožňuje jaderné zbraně použít jako prvnímu v případě, řekněme, smrtelného ohrožení státu.
Nemělo by k tomu dojít v případě, že ruské síly prohrávají válku na území jiného státu. To v té doktríně zmíněno není. Původně
to tam bylo Rusko tuto doktrínu opustilo s tím, jak po roce 2008 se v podstatě, alespoň jsme si mysleli, jeho konvenční síly
zlepšily a Rusko si to evidentně myslelo taky, proto snížilo tu svoji závislost na jaderných zbraních v té doktríně, ale je to nějaká
deklarace, kterou Rusko nemusí dodržet. Mezi západními analytiky někdy právě se objevuje obava z toho, že Rusko použije to,
co jsem říkal, to znamená, že použije jadernou zbraň k něčemu, čemu se říká eskalace k deeskalaci, kdy chtějí ukázat, jak moc
jim na tom záleží, jak moc si zahráváme s ohněm.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Co to znamená konkrétně? Tzn. nějaké lokální použití jaderné zbraně?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Přesně tak. Lokální použití jaderné zbraně proti nějakému cíli vojenského typu tzn. aby jaksi nevyvolali úplně touhu po krvi toho
protivníka, aby ho vystrašili a signalizovali mu, že se stalo něco, co se ještě v historii nikdy nestalo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Já ocituji jenom tu doktrínu:,, Rusko si vyhrazuje právo použít jadernou zbraň v odpovědi na použití jaderných či jiných typů
zbraní hromadného ničení proti němu a jeho spojencům, jakož i v případě napadení Ruska konvenčními zbraněmi, pokud by
byla ohrožena sama existence státu." To se tedy píše v té doktríně. Ještě bych se vrátila k té Interkontinentální balistické střele
28 Sarmat. První testování by mělo proběhnout v roce 2022, ale i tak jí má reálně v rukou už a prakticky ji vlastně nahrazuje tu
střelu ČR 36 známou jako Satan. Podle vás, tedy, pokud dojde ze strany Ruska k jadernému útoku, tak by to bylo na nějaký
vojenský cíl a bylo by to lokálního charakteru? Co všechno se dá od Ruska v tuto chvíli čekat?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Pokud by k tomu sáhli a já si nemyslím, že k tomu dojde, ta doktrína, byť je deklaratorní, tak nějakým způsobem státy nemají
důvod v tomhle zásadně lhát a pokud, tak jaksi spíš budou blafovat v tom, že ty jaderné zbraně použijí dřív než že nějakou
situaci, ve které reálně by rádi tu jadernou zbraň použili neřeknou, to by bylo velmi hloupé, protože potom by ta jejich hrozba
nefungovala. Pokud někomu chcete hrozit, aby něco neudělal, tak mu musíte říct o těch konsekvencích a Rusko tady úplně
explicitně říká, že muselo by to být napadení Ruska konvenčními zbraněmi, které by ohrožovalo tu samotnou existenci, takže to
jsme ještě hodně daleko. Předpokládám, že pokud se síly NATO vojensky nezapojí do konfliktu na Ukrajině, tak Rusko určitě
jaderné zbraně nepoužije.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Vy jste mluvil právě o eskalaci jadernou zbraní omylem nebo o těch falešných varováních. Včera jsem poslouchala Michaela
Žantovského na ČT 24. I on mluvil o riziku a nebezpečí v tom, že vlastně tenkrát v době studené války vojenští inženýři a
stratégové byli v plné pohotovosti neustále, tak s těmi systémy průběžně pracovali, měli je pod kontrolou. Vy máte obavu z
jaderného konfliktu takzvaně omylem?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
To nebezpečí není... Jaksi pravděpodobnost, že se to stane není úplně vysoká, ale přece jen ty případné jaksi dopady jsou tak
katastrofální i relativně nízká pravděpodobnost je v podstatě nepřijatelná. V průběhu studené války, byť jaksi všichni byli zvyklí
s těmi jadernými zbraněmi pracovat, došlo k řadě incidentů, které byly extrémně nebezpečné, byl tu známý falešný signál, kdy
ruské systémy včasné výstrahy zachytily údajný americký útok a naštěstí ti jejich operační důstojníci tu informaci nepředali dál,
byť by měli a počkali si, takže nedošlo vůbec k tomu jednání, zda odpálit nebo ne odpálit ruský jaderný arzenál. Dalším
případem je například cvičení NATO v roce 1983, kdy se Sovětský svaz velmi obával, že toto cvičení je jaksi zástěrkou pro
napadnutí Ruska a ruské stíhací bombardéry stály vyzbrojené s jadernými zbraněmi na ranvejích. Během kubánské raketové
krize naopak došlo k situaci, kdy sovětská protivzdušná obrana na Kubě sestřelila americký špionážní letoun, přestože to
neměli povolené z Kremlu, oni jednali v podstatě v rozporu s tím, co by měli dělat. Pro ty vůdce v tu chvíli to byl moment
střízlivosti, kdy si uvědomili, že se jim to vymyká z rukou, že nemají úplně všechno pevně pod kontrolou. Dnes je situace
obdobná. K nějakému problému může dojít a může k němu dojít také, protože během studené války byly ty jaderné systémy
robustnější v tom, že byly víc oddělené od těch systémů konvenčních zbraní. Po studené válce dochází k velkému propojení
těch systémů, často využívají stejné systémy pro komunikaci, pro řízení, a ve chvíli, kdy by došlo k nějaké konvenční válce mezi
NATO a Ruskem, tak dává velký smysl pro obě strany pokusit se nepřátelské systém komunikace vyřadit, aby ty konvenční síly
prostě bojovaly špatně, ale ve chvíli, kdy na těch stejných komunikačních systémech sedí jaderné síly, tak ta strana to může
přečíst jako začátek toho jaderného útoku, jak jsem říkal, Rusko se explicitně obává toho, že by Vladimír Putin mohl být zabit,
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proto má tu politiku, že když tam detekují jadernou explozi, tak mají odpovědět sami, pokud se nebudou moct Putinem spojit.
Přesně, protože nejzranitelnější jsou ty systémy té komunikace, tam jako by zničit všechny jaderné zbraně, je velice obtížné až
nemožné, protože jich jsou tisíce, ale respektive Rusko a Spojené státy mají 700 strategických jaderných zbraní, respektive
jejich nosičů a k tomu víc hlavic, a ještě další taktické, to jde těžko, ale ten systém toho řízení končí u toho jednoho bodu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Rozumím. Z toho, co říkáte, tak to samozřejmě znamená, že jakákoliv reakce NATO, o té vůbec by mohla být řeč, je
bezpředmětná, protože by měla fatální důsledky a zároveň tedy preventivní útok na Rusko, to je to stejné, je to bezpředmětné.

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Preventivní útok na Rusko je naprostý nesmysl. To se... Pokud jde o útok na ruský jaderný arzenál, tak ve chvíli, kdy ty síly
přijdou, tak to už jakoby i v mírovém stavu jsou ty síly v podstatě nezničitelné, pokud se tedy Spojeným státům nepodařil nějaký
technologický průlom, který by byl žárlivě střeženým tajemstvím, který by umožnil sledovat všechny ruské systémy a napadnout
je ve stejnou chvíli s naprosto dokonalou spolehlivostí, aby došlo ke zničení 700 různých cílů, což je něco, jak vidíme ve válce,
tak je to jako extrémně nepravděpodobné. Válka plná nepřesností, problému, něco se nepovede, takže to dělal skutečně
jenom šílenec, že by se pokusil Rusko napadnout, respektive jediná racionální situace, kdy někdo tohle může nařídit, když si
přesně myslí, že ten útok té druhé strany už je stejně nevyhnutelný a pokusí se alespoň omezit ty škody.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Znamená to tedy, že jedinou možnou reakcí NATO v tuto chvíli je tedy víceméně nějakým výraznějším způsobem to vyjádření
Ruska ignorovat a znamená to zároveň to, že potichu též NATO uvádí své jaderné systémy do nějakých vyšších stavů?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Já myslím, že z hlediska aliance, tak samozřejmě není žádoucí nechat se úplně zastrašit. Zároveň je potřeba, protože ty ruské,
řekněme, červené čáry, za kterými by došlo k nasazení jaderných zbraní, se neposunuly touhle deklarací. Ta snaha je, je
vyjasnit, aby to bylo té druhé straně jasné, kde je ta červená čára, přes kterou by neměla jít, ale NATO přes tou červenou čáru
podle všeho ještě není. Vladimír Putin sice ty sankce kritizoval, označil je za v podstatě kriminální akt, něco, co evidentně
považuje za nefér, ale myslím si, že ten jeho odkaz směřoval k jiným nápadům, k tomu, že by se NATO nějakým způsobem
zapojilo do bojů, například se diskutuje o bezletové zóně, což je něco, co někdy bývá interpretováno jako, řekněme, krok, který
není válečný, ale fakticky válečný je, protože to její vynucování znamená sestřelovat ruská letadla.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
No a na to jsem také chtěla zeptat. Ukrajinský velvyslanec v Berlíně žádal NATO o to, aby tedy uzavřelo vzdušný prostor nad
Ukrajinou, protože Ukrajinci se ubrání na zemi, ale ze vzduchu je to pro ně těžké, ale to se tedy bez přímého zapojení té
severoindické aliance do reakce ve vzduchu nedá udělat, je to tak nebo to nebylo ještě vnímáno jako tady iniciace toho
válečného aktu ze strany NATO? Nedá se to asi udělat.

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Nedá se to udělat, pokud jaksi ty ruská letadla budou... Pokud tu zónu vyhlásíme a budeme ji chtít taky vynucovat, pokud se
nebudeme chtít ztrapnit tím, že vyhlásíme bezletovou zónu a pak ji vynucovat nebudeme, což je ještě horší než ji nevyhlásit, tak
by to znamenalo sestřelovat ruská letadla, na což by Rusko nepochybně odpovědělo minimálně tím, že by se pokusilo zničit ty
místa, odkud jsou ty letadla sestřelovány.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Zeptám se úplně lapidárně, na té škále hrozby jaderného konfliktu v tuto chvíli, kdybych... Musím to zjednodušit, nevím, jak
jinak se zeptat 0-10, kde jsme teď v tuto chvíli?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Tak 5-6.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
To není málo.

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
To rozhodně to není málo a tu situaci bych srovnal v podstatě klidně s kubánskou krizí, protože přece jenom, byť tam ta
konfrontace byla přímo americko-sovětská, tak zároveň nám tady chybí ta zkušenost, jak státníků, jak s těmi krizemi zacházet.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
To je to, o čem mluvil i Michal Žantovský na ČT 24, že vlastně ta politická i jakoby inženýrská zkušenost vlastně v té době
studené války, byla úplně jiná než dnes.

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
S tím já bych zcela souhlasil. Je vidět, že řada i politiků ztratila jakoukoliv představu o tom, že by vůbec jaderná válka mohla
vypuknout. My jsme vytěsnili existenci jaderných zbraní zcela přirozeně, protože psychologicky je to jaksi příjemnější na to
nemyslet smysly, a už se dnes zbraně například netestují, což má praktické důvody, ekologicky by to byla katastrofa, ale
zároveň všichni lidi, kteří ten jaderný test viděli v televizi, si uměli představit, co by to znamenalo. Dneska si myslím, že jako
naprostá většina lidí vůbec nemá tušení, co to je a neuvědomí si, že by k tomu mohlo dojít.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Co by to znamenalo?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Pokud by došlo skutečně k těm masivním jaderným útokům tzn. pokud by Rusko, například vyhodnotilo mylně, že je pod
útokem, tak se bavíme minimálně o jakoby konci civilizace tak, jak ji známe.
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Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Co si pod tím máme představit? Jako totální devastaci planety?

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
My neznáme ruský...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
V tuto chvíli jsme se dostali už do oblastí, které zřejmě nám oběma jsou poněkud žinantní vůbec hovořit, ale pokud jsme na té
stupnici 5-6, tak minimálně naznačte.

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Tak, když řeknu, ty stupnice 0, když nebudou žádné jaderné zbraně. 1 je, když budou jaderné zbraně na tom stupni, který je
jako nejbezpečnější, ke kterému by ty státy mohly nějakým způsobem ideálně směřovat tzn. kdy například státy jaderné zbraně
mají, ale tu samotnou jadernou zbraň nemají namontovanou na tom nosiči, což je prostě absolutně bezpečné až do chvíle než
skutečně jako je tam nejvyšší krize a nejvyšší nouze a oni jí tam namontují. A dneska jsme bude skutečně řada nervózních lidí
sledovat obrazovky těch systémů včasné výstrahy, jestli se něco neděje a musíme si dávat pozor, aby tam něco nebylo špatně
vyhodnoceno, například to cvičení v /nesrozumitelné/, tak tam se potkalo několik extrémně nepravděpodobných vývojů, které
Rusku napovídaly, že něco není v pořádku. A NATO si to neuvědomovalo, protože to vlastně byly věci, které spolu nesouvisely,
které byly náhodné, měli cvičení, ale zároveň došlo k teroristickému útoku v Libanonu, to je absolutně věc, která s tím válčením
nijak nesouvisela, ale protože to byl teroristický útok, tak všechny základny šly na vyšší stupeň připravenosti proti útoku zvenčí,
oni se báli teroristů, ale Rusům to připadalo, jako že uzavírají základny, což by se udělalo i v případě toho útoku. Takže, aby
něco, co vlastně vůbec nesouvisí, není s tím zamýšleno, nebylo špatně přečteno a ten strach, ta paranoia, a kterou u Vladimíra
Putina jednoznačně vidíme tu paranoiu, a to, jak dneska zasedá se svými nejvyššími důstojníky, tak to naznačuje, jaksi, že se
něčeho bojí a je potřeba být opatrný tak, abychom dosáhli našeho cíle, tzn. pomohli Ukrajině, pomohli ideální Ukrajině se
ubránit, ale zároveň je potřeba taky to nepřehánět na tu druhou stranu a nevyvolávat ten strach Vladimíra Putina, že v
důsledku toho všeho přijde o život on, přijde o tu svoji vládu Rusku, to bych doporučoval jaksi nechat stranou a tu změnu
režimu, o které se často mluví, tak to bych nechal na Rusech, aby on si to zařídili sami a pokud Vladimír Putin v tom svém
ukrajinském dobrodružství selže, tak nepochybně jeho pozice v Rusku bude velmi podkopána a není potřeba, aby NATO tak
extrémně riskovalo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Co by tedy NATO mohlo udělat, aby zajistilo nějakou ústupovou variantu Vladimiru Putinovi? Sám sebe natlačil do kouta, ale
medvěd v koutě... To nevěstí nic dobrého.

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Přesně, jak říkáte. Tak, dokud NATO samo vojensky nezasáhne, tak si myslím, že ta situace ještě není kritická, aby se Vladimír
Putin rozhodl ty jaderné zbraně použít proti NATO a doufejme, že by je nepoužil ani proti Ukrajině. Každá válka nakonec končí
politickým jednáním nebo vynecháme-li ty situace, kdy skutečně jde o tu totální kapitulaci jedné strany jako za druhé světové
války, kdy tedy ty sovětská vojska došly do Berlína, Hitler spáchal sebevraždu, ale pokud se bavíme o politickém řešení, tak
jsou určité cesty nepochybně, jak Vladimíru Putinovi umožnit zachovat tvář, nabídnout mu něco, co nemusí vůbec nic stát.
Ukrajina mu například může slíbit to, že asi nějakým způsobem bude denacifikovat. Všichni víme, že Ukrajina se denacifikovat
nemusí, prezident Zelenský je ukrajinský Žid a asi ten poslední, který by nějakým způsobem podporoval nacismus, ale když mu
to slíbí a Vladimír Putin to doma bude moci vyhlásit, že ho prezident Ukrajiny ujistil o tom, že k denacifikaci dojde, tak to je něco,
kdy bude moci prohlásit - já jsem splnil část svých cílů, bude mít tak jako trochu pocit, že úplně neprohrál. Podobně jako Nikita
Chruščov v kubánské raketové krizi získal, byť tichý slib prezidenta Kennedyho, jako že Kubu Spojené státy nikdy nenapadnou
a že budou staženy americké rakety z Turecka, což mu dalo ten pocit, že neprohrál. On ve výsledku prohrál, ve výsledku ho to
sovětské vedení odstavilo v několika málo následujících letech, ale v tu danou chvíli nebyl tím medvědem zahnaným do kouta,
měl tam tu jasnou ústupovou cestu, a tou ustoupil.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Díky na shledanou.

Jan LUDVÍK, Katedra bezpečnostních studií, FSV  UK  
Na shledanou.
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„Připravte si evakuační zavazadlo…“ Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal neuvěřitelnou zprávu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: prahain.cz , Autor: Jan Svoboda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 21:27 , Rubrika: Život ve
městě , Země: Česko
„I když pevně věříme, že pravděpodobnost je mizivá, na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití
jaderných zbraní, doporučuje SÚJB veřejnosti pro případ přípravy ochrany před jaderným útokem postupovat následujícím
způsobem, informoval úřad v pondělí odpoledne.

Pakliže by se něco podobného opravdu stalo, dbejte následujících pokynů:

připravte si evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně i nouzový
balíček (trvanlivé potraviny, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, zejména léky, které užíváte,
funkční rádio a svítilnu s náhradní sadou baterií atd.)
domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb
v případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete
dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci
po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu
při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek
po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení, abyste zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace
řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému

Protože záležitosti civilní ochrany a nemírového využití jaderné energie nejsou v přímé působnosti SÚJB, pro další informace
úřad odkazuje na weby a informační kanály Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany ČR.

Proč?

„Ruský prezident Vladimir Putin nařídil v neděli uvedení ruského jaderného arzenálu do bojové pohotovosti, podle jeho slov je
reakce na údajnou nepřátelskou rétoriku NATO. Rozpoutání jaderné války je snad tím nejčernějším scénářem, který se v tomto
konfliktu může odehrát," shodlo se na televizi Nova hned několik odborníků, kteří Putinova slova rozebírali.

„Nejhorší jsou tepelné a mechanické dopady. Tlaková vlna společně s žárem zničí okolí dopadu, účinky na větší vzdálenost ale
nejsou tak silné," sdělila stanici Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Nedostupný web Kremlu

„Jak Ruská federace, tak Spojené státy americké v tuto chvíli drží zhruba 90 procent všech světových jaderných hlavic. A ta
kvantita i kvalita je taková, že v případě globální jaderné války by bezesporu pronikly jaderné síly Ruské federace na jakékoliv
území světa, ale to jsou opravdu scénáře, které nejsou realistické, v tuto chvíli je potřeba diváky uklidnit, že takový scénář
nehrozí," řekl na Primě Vlastislav Bříza, expert na jaderné zbraně z Fakulty  sociálních  věd  UK .

Svět i nadále reaguje na ruskou agresi, v tuto chvíli zejména sankcemi a ekonomickými restrikcemi. Přidávají se také postihy
podnikatelů, hovoří se o stornu sportovních utkání a podobně.

V pondělí kolem 19:30 uvedly oficiální stránky Kremlu na Twitteru, že se prezident Putin spojil se svým francouzským
protějškem Macronem. Společná řeč se týkala výhradně situace na Ukrajině. Detaily nyní nejsou dostupné, web Kremlu spadl a
nelze opakovaně načíst.

Rusko se nadále tváří, že se nic neděje. Z Twitteru je to víc než patrné
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Ruské tanky jsou modernější formou sovětských předchůdců. Mají své slabiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: vkl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.02.2022 22:16 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Svět , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
Modernizované tanky T-72 a T-90 jsou hlavní silou pozemních ruských jednotek. V obou případech jde o pokračování vývoje
sovětských lehkých tanků. Navzdory modernizaci ale mají slabá místa.

Na Ukrajinu dorazil druhý vlak s českou vojenskou pomocí. Použita má být proti ruské vojenské přesile. Ruská technika prošla v
poslední době větší modernizací než ta ukrajinská. Jak u T-72, tak u T-90 jde o pokračování vývoje sovětských lehkých tanků.
A v obou případech je stejná i posádka. Velitel, řidič a střelec.

Dělo se u těchto typů nabíjí automaticky, což je však zároveň i slabé místo. „Tím největším problémem je, že náboje jsou tam
uložené dokola v té věži, nebo pod tou věží,“ popisuje Jan Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Při zásahu z boku tak hrozí, že se odpálí i munice přímo v tanku.

„A to samozřejmě vede ke katastrofálním ztrátám, kdy občas na těch obrázcích vidíme, že to tomu tanku urve a doslova odstřelí
věž, která má několik tun,“ vysvětluje Kofroň.

Ruská arogance a optimismus

Podle odborníků Rusové v prvních dnech útoku méně využívali dělostřelectvo. To se ale teď mění. „Klíč ruských ozbrojených
sil a jejich doktrína je, že dělostřelectvo a raketové dělostřelectvo vše rozstřílí a pozemní síly už to v podstatě jen obsadí,“
domnívá se pracovník Pražského centra pro výzkum míru Jan Ludvík.

Ruská armáda se často přesouvá po silnicích, pro Ukrajince jsou tak kolony tanků snadnější cíl. Navíc tím Rusové prozrazují
směr dalšího postupu. „Já bych to nazval možná arogancí, možná velkým optimismem. Podobné chyby dělají poměrně často,“
doplňuje Kofroň.

Nejúčinnější je nasazení tanků v otevřené krajině. Pro obránce je jejich ničení obtížnější, protože se musí dostat relativně
blízko. Naopak ve městech jsou tanky mnohem zranitelnější. Stejně jako další vojenská vozidla se vystavují blízkému útoku, ten
navíc může přijít i shora. Ukrajinské úřady radí, aby podomácku vyrobené Molotovovy koktejly lidé házeli do oken, k motoru
anebo do míst, kterými se do vozidel dostává vzduch.

Archiweb URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: archiweb.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 00:34 , Celková návštěvnost: 178 310 , RU /
den: 3 640 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Co je architektura? přednáška Miroslava Šika na FSv ČVUT Přednášky architektury na Fakultě stavební ČVUT

Důsledky pro klienty Sperbank v ČR
TV , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 00:49 , Sledovanost pořadu: 27 812 , Pořad:
22:00 Události, komentáře , AVE: 375 084,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Ještě dopady pro Česko. Sberbank napojená na Rusko v tuzemsku končí. Její klienti měli i dnes problém dostat se ke svým
penězům. Pobočky jsou od pátku uzavřené a mimo provoz je i internetové bankovnictví. Ve Sberbank má účet zhruba 120 000
klientů. Jejich peníze jsou chráněné Fondem garantovaných vkladů do výše zhruba 2,5 milionu korun. Peníze má vyplácet
Komerční banka. Problém se ale týká i některých obcí, měst a krajů. A mým hostem je teď Tomáš Nidetzký, který je
viceguvernérem České národní banky, dobrý večer.

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Dobrý večer vám i divákům.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Začněme teď tou Sberbank. Je to jasné slovo, ta banka prostě končí, jinak se to říci nedá.

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Ano, my jsme tu banku, stejně jako další, monitorovali, vyhodnotili jsme ji tak, že skutečně začala postrádat ty základní funkce
banky a dnešním dnem jsme zahájili vlastně řízení o odebrání licence.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
To je přímý důsledek sankcí na Rusko, dá se to takhle říct, jasná linie?

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
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Ano, musím říct, že bohužel Sberbanka do doby vypuknutí toho konfliktu fungovala skutečně jako standardní banka, jako řada
dalších bank, ale ta banka skutečně byla zasažená významným odlivem vkladů, které uskutečnili klienti právě v reakci na tu
ruskou agresi.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Vkladatelé tedy dostanou z takzvaného GSFT, tedy Garančního systému finančního trhu, jestli to říkám správná.

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Ano.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
To tedy prostřednictvím Komerční banky, ta to bude víceméně administrovat a vyplácet, nikoliv tedy ze svých peněz
samozřejmě, ale bude to maximálně ekvivalent dnešních statisíc euro, to je těch necelých 2,5 milionu korun podle dnešního
vámi vyhlášeného kurzu. Co ti, co tam mají víc?

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Tak pokud jsou klienti, které tam mají více lidí, tak samozřejmě to je součást vkladů, které nejsou, nejsou pojištěny ze zákona.
Existují speciální případy, pokud někdo samozřejmě řeší dědictví nebo řeší nějaký rozvod, tak pak je ten limit vyšší až do 200
000 eur. Chtěl bych jenom říct, že ty vklady jsou pojištěné jak pro fyzické, tak i právnické osoby, ale samozřejmě ty vklady,
které jsou nad tenhle limit, abych vám odpověděl přímo na tu otázku, ty se budou potom řešit až v dalším kole při případné
likvidaci banky po odebrání licence.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Případné likvidaci, takže to bude dost dlouho trvat a ta prognóza, bych řekl, že asi není úplně jistá, viďte upřímně?

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Prognóza čeho?

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Prognóza, že se k těm penězům dostanou, protože nejenom občané, podnikatelé, ale i subjekty, které hospodaří s veřejnými
penězi, mluví se veřejně o kraji Vysočina. Neveřejně třeba Seznam Zprávy dneska uvedl, že vedle Vysočiny jsou to 4 další
kraje, velká města, menší města, vzdělávací, sociální, zdravotní, kulturní zařízení.

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Tak já bych to možná rozdělil na několik skupin. První skupina, pokud jsou tam skutečně občané, které tam mají 2,5 milionu
korun, což je ten horní limit, tak možná to jsou i ti občané, jako které nebudou ani tak trápit potom následné zdražování energií.
Pak tam máme firmy 2,5 milionu korun. A pak tam máme ty obce. Ty obce měly alternativu to třeba ukládat u České národní
banky, protože mají tuhle možnost mimořádně, ale...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Ne všechny to stihly ale.

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Ano, ano, no, ty to mohly ukládat ještě před tím, než si to uložily...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Já vím, ale některé to stíhaly na poslední vteřinky, třeba hlavní město Praha.

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Ale možná se vrátím ještě k té podstatě. Já jsem tady na začátku říkal, že vlastně Sberbank fungovala jako standardní banka,
to znamená, skutečně, když se podíváme potom na kvalitu jejich bilanční sumy, která bude případně potom vstupovat do té
likvidace, tak to si myslím, že je důležité z pohledu té výtěžnosti.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Poslední ke Sberbank. Neexistovala nějaká možnost už před pádem téhle banky, před ruskou invazí, vydávat nějaká
doporučení ve smyslu - je výhodnější a bezpečnější ukládat třeba u bank, které mají matky v EU, u nás, je to třeba tedy
Rakousko, Belgie, Francie, anebo to vlastně ani nebylo potřeba, protože ta banka fungovala standardním způsobem a tohle
třeba nikoho nenapadlo.

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Tak v prvé řadě bych chtěl říct, že Česká národní banka hraje na tom, na tom poli dohledu roli rozhodčího, ta by neměla říkat,
neměla plnit tu roli poradenskou, kam si kdo má uložit peníze.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Dobře, ale roli někoho, kdo varuje ve chvíli, kdy je nějaký problém třeba, ne.

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
A vracím se zpátky k tomu, jak ten problém vznikl, ten skutečně vznikl eskalací toho problému minulý čtvrtek.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Dobře. Vedle vás usedl o Tomáš Sedláček, ekonom jedné z těch mnou zmiňovaných, tedy belgických bank ČSOB. Vítáme i
vás, pane Sedláčku. Dobrý večer.

Tomáš SEDLÁČEK, ekonom, ČSOB 
Zdravím vás.
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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Jenom jedno slovo ke Sberbank a k tomu, co se, co se stalo, to je obvyklá situace, která se stane vždycky, nebo dá se
očekávat ve chvíli, kdy v zemi, která vlastně je mateřskou zemí Sperbank, se stane taková věc, jako že tahle země na někoho
zaútočí, tak lidé prostě vybírají.

Tomáš SEDLÁČEK, ekonom, ČSOB 
No, když je ekonomická, nebo jakákoliv společenská krize, tak stačí skoro kýchnout, nebo ukázat prstem...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Ve veřejném prostoru na banku a každá banka se položí sebesolventnější nebo s velkou pravděpodobností. To, že se vlastně
díky sankcím podařilo destabilizovat ruskou ekonomiku ve všech šesti myslitelných oblastech, tam není nic stabilního, co se
týče financí nebo monetární situace a fiskální situace, tak to je velký úspěch. Další velký úspěch, o kterým se zatím ještě moc
nemluví, že ruský stát je na pokraji bankrotu, byť má extrémně nízký dluh, tak se dostal do defaultní nebo do blízko defaultní
situace. Takže Putin, nebo kdokoliv je kolem něj, bude mít teď opravdu plné ruce práce s něčím, s čím vůbec nepočítali, že k
tomu dojde. Což je hezky vidět na procentech jejich euro rezerv.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Dobře, ale pokud je ten ekonomický a bankovní svět, a tedy bavme se o tom ruském, ale on je pořád napojený na ten světový,
takhle rozkolísán, tak jestli to nemůže rozkolísat víc i evropskou ekonomiku, světovou, viz Sberbank, kde Češi měli své úspory a
teď se k němu budou dostávat třeba obtížně. Protože vy to chválíte, ale já se snažím tam vidět i ten druhý pól, který může být
pro řadu firem, občanů prostě i negativní.

Tomáš SEDLÁČEK, ekonom, ČSOB 
To prostě bolí to, bude to bolet hrozně, ale bude to bolet furt míň než posílat své dcery a syny na frontu. To je druhá otázka.
Naštěstí jsme tak pokročilá civilizace na rozdíl teda od současného Ruska, že když jsme nuceni bojovat, tak bojujeme zbraněmi
inteligentních lidí, to je ekonomika. A to, co se nám podařilo udělat vůči Rusku, podle mě přerostlo nejen očekávání údajně
geniálního šachového hráče Putina, ale myslím, že i očekávání nás západních ekonomů.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Co to vyloučení ze systému Swift? To je taková věc, to slovo Swift myslím, že řada lidí neznala do nedávné doby. Teď se to
skloňuje ve všech pádech, takže co to bude znamenat podle vás, pane Nidetzký?

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Tak já bych to možná rozdělil do tří takových kategorií, první věc je, že skutečně vždycky, když dojde k narušení peněžního
oběhu a platebního styku, tak to má výrazné dopady na ekonomiku, což vidíme dneska v Rusku, a je to jeden z těch důvodů té
destabilizace, ale já musím říct, že z těch ekonomických opatření, co je opravdu něco mimořádného, tak je zmrazení devizových
rezerv ruské centrální banky, zákaz vlastně obchodů s centrální bankou, s ministerstvem financí Ruské federace, s investičními
fondy, a to si myslím, že tohle je opravdu mimořádné, velmi mimořádné a velmi bolestivé opatření, nakonec to můžeme vidět i
na tom, co se děje v Rusku, třeba rapidní zvýšení úrokových sazeb, protože ten prostor pro centrální banku se tímto velmi,
velmi zužuje.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A neutíkejte mi, prosím, z toho Swiftu, protože to je téma, o kterém se opravdu mluví hodně.

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Tak Swift je organizace, která zajišťuje vlastně platební styk po celém světě a samozřejmě umožňuje mezinárodní výměnu a
zasílání vlastně peněžních prostředků. Je tam samozřejmě jedna taková citlivá otázka a ta se diskutuje při vypnutí Swiftu a to je
samozřejmě, že Rusko je významným dodavatelem zemního plynu, ropy a surovin vlastně do Evropy, a teď je vlastně otázkou,
pokud se totálně vypne Swift, jakým způsobem budou probíhat ty peněžní transakce.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Vy nám vypnete tohle, my vám vypneme tohle, to je ta obava?

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
To je ta obava, samozřejmě sankce bolí vždycky na obou dvou stranách a to je ta věc, která se vlastně teďka diskutuje nebo
se diskutovalo o tom, jak rychle se ten Swift vypne.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Čili proto, pane Sedláčku, se s tím vypnutím Swiftu otálelo a pořád vlastně ještě trošku otálí?

Tomáš SEDLÁČEK, ekonom, ČSOB 
No, ta energie může být další stupňování sankcí z naší strany. Tady my můžeme ty sankce stupňovat už jenom malinko,
protože jsou opravdu téměř na plné palebné síle, můžeme ze zmraženého majetku dělat zabavený majetek, to je další krok, ke
kterému zatím není potřeba přistupovat, ale Rusko je jediná země nebo jediná oblast našeho světa, která za posledních 30 let
extrémně zchudla ve svojí populaci. Polovina populace je nyní o 28 % chudší, než byla v roce 1980. Na druhé straně v Rusku
najdeme největší počet miliardových boháčů. Takže pokud těmto mnoha lidem ty peníze zabavíme a potom je dáme na
válečnou obnovu, ať už Ruska, nebo Ukrajiny, tak si myslím, že jenom uděláme dobře a morálně na to máme vlastně každou
pravomoc. A další, mimochodem, neuvažovaná role sankcí je, že se proti Putinovi obrací jeho vlastní oligarchové. Takže na
ulicích máte lidi, který čekají před bankou, protestující, kteří protestují proti nelidské válce, ta inteligence nebo ty jeho kamarádi
ho opouští, takže jediné, co nám chybí k totálnímu vítězství, je puč v armádě. Jinak vlastně všechny ostatní karty, který Putin
rozehrál během jednoho dne, ještě ráno to tak nevypadalo, se otočily proti němu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Vy to vidíte mimořádně optimisticky.
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Tomáš SEDLÁČEK, ekonom, ČSOB 
Dneska večer už jo, ráno, kdybyste se mě ptal, tak budu se bát nukleární zimy.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
No, to je taky pravda. A k tomu Swiftu ještě, kdybyste ztratil pár slov.

Tomáš SEDLÁČEK, ekonom, ČSOB 
Swift se často přirovnává k takovému WhatsAppu. Nebo esemeskám. Nebo možná bych to dokonce přirovnal k tomu, že vám z
toho mobilního telefonu vytáhnou simku. Takže to ruské bankovnictví zůstane funkční jenom uvnitř sebe sama. Což je další
taková celkem dobrá věc u těch sankcí, že nedopadají primárně na nejchudší obyvatele a že to Rusko vlastně krachuje tímto
způsobem seshora, a taky se může stát, že ten kolaps ruské ekonomiky, o které se seriózně mezi kolegy hovoří už asi půl dne,
tak ten kolaps ekonomiky přijde jakoby seshora. Ekonomika nezkolabuje kvůli tomu, že lidi nemají co jíst, ale jakoby zkolabuje
jakoby na hlavu nebo seshora. A může se to stát relativně rychle. Vždycky sankce v dějinách trvaly roky a málokdy se povedly.
Z jedný pětiny, že se ten lid po třech letech naštval na toho své vůdce, že nemají chleba nebo že pohonné hmoty stojí příliš
mnoho peněz. Takže 2 roky trápení chudého obyvatelstva mlácené a postihované tím režimem, teď vypadá, že ty sankce
fungují, vlastně bez jediného výstřelu jsme zahnali Putina do ofenzívy.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Co může udělat on a co on nám udělá? Protože to asi není jenom ta energetika a to není ten plyn, nebo?

Tomáš SEDLÁČEK, ekonom, ČSOB 
To jsem vám neodpověděl. To, jak vlastně asymetricky dopadá ta ruská krize na ruské a západní podniky, je hrozně hezky
vidět třeba na burzách. Nám taky teda spadly burzy o tragický 3 % v Německu, 2 % v Americe, 3 % někde jinde, v Rusku burzy
spadly v jednu dobu o 50 % a teď se vyškrábaly na 30 %. Takže my, kdybychom mohli udělat ještě další propad o několik málo
procent, o kterých teda my přijdeme, a zavinit tím takhle třicetiprocentní ztrátu ruské burze, tak zhruba takto bych možná popsal
ten poměr sil. Pokud udržíme ten boj v ekonomické oblasti. V momentě, kdy se ten boj rozšíří na nukleární zbraně, což...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Snad to radši ani nevyslovujte.

Tomáš SEDLÁČEK, ekonom, ČSOB 
To nevyslovuji, ale včera naše civilizace zatím tomu od kubánské krize byla nejblíž.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Za chviličku si o tom budu povídat s doktorem Smetanou z Fakulty  sociálních  věd , ale co ta energetika? Co ten plyn? A s
nadsázkou se teď říká, že když se trošku ubere doma s topením, takže tím bojujeme proti Putinovi.

Tomáš SEDLÁČEK, ekonom, ČSOB 
Budeme muset přejít na režim redistribuce plynu, zejména tedy do kritických oblastí, kdyby došlo k totálnímu uzavření jakékoliv
energetické dodávky z Ruska, tak veškeré modely hovoří o tom, že by Evropa měla toto přežít celkem bez problémů. Možná
mladým a zdravým bude nepříjemná, nikoliv život ohrožující zima.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A nám ve středním věku? /nesrozumitelné/

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Ano, ano. Pane Nidetzký, když se v Česku v posledních měsících začne mluvit o energiích, energetice, cenách energií, cenách
plynu, tak to asi leckoho vyděsí. Tak já nevím, jestli jsem ti lidé mají bát ještě víc, ti, kteří už teď na svých účtech za energie
platí mnohem víc, než platili třeba před rokem.

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Tak samozřejmě eskalace tohohle konfliktu bude mít krátkodobé negativní dopady na ekonomiku, bude mít dopady na inflaci,
víme všichni, že lednová inflace nám vystoupala na 9,9 %, jedna z těch kategorií byly právě energie, samozřejmě tohle všechno
povede jenom ke zdražení energií a samozřejmě bude to mít dopad...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Byli jsme už toho svědky po pádu Bohemia Energy, tak to ještě tedy není konec.

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Ano a má to ještě jeden ten rozměr, že samozřejmě to, o čem se tady dneska bavíme, tak bude mít, má dopady na kurz koruny
a oslabení koruny samozřejmě povede i ke zdražení vlastně dovozu a my víme, že všechny ty suroviny, zemní plyn a ropu
dovážíme.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Pánové, děkuji oběma za účast v dnešním studiu Událostí, komentářů. Na shledanou.

Tomáš NIDETZKÝ, viceguvernér ČNB 
Díky za pozvání.

Tomáš SEDLÁČEK, ekonom, ČSOB 
Děkuju.
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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Jak už jsme říkali, zatím největší ztráty na civilním obyvatelstvu si vyžádaly dnešní boje o východoukrajinský Charkov. Ruské
jednotky tam nasadily salvové raketomety. Střely zasáhly mimo jiné sídliště. Obytnou budovu zasáhla raketa i v Černihivu. Na
Kyjev teď míří desítky kilometrů dlouhý konvoj ruské armády. Další u města Sumy zničily ukrajinské drony. Mělo jít o desítky
tanků a raketometů. Ve městě Ochtirka pak ruští vojáci podle tamních úřadů zasáhli sklad tzv. vakuovou, neboli termobarickou
bombou. Je obecně považována za vůbec nejsilnější nejadernou zbraň na světě. Prokurátor mezinárodního trestního tribunálu
večer požádal o souhlas se zahájením vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
/ukázka/

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Dalším hostem je Michal Smetana, bezpečnostní analytik z Katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Karlovy
univerzity . Vítám vás. Dobrý večer.

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Děkuju za pozvání.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Začneme pohledem na mapu, dosavadní postup Ruska je analytiky hodnocen jako možná překvapivě slabý, nevím, jestli mohu
říci, že se nedaří Putinovi podle jeho představ, proč? Nasadili nezkušené jednotky do prvního sledu? Podcenili zásobování?
Nebo měli vstoupit odjinud? Víc z Běloruska třeba? Když se na tu mapu podíváte, co vám to říká?

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Určitě je tam řada faktorů, o kterých se můžeme domnívat, že Rusko ten svůj plán do značné míry podcenilo, podcenilo jak tu
rychlost, se kterou bude schopna dosáhnout svých strategických cílů, tak určitou ukrajinskou rezidenci, schopnost se bránit,
bránit se efektivně, vlastně, co my víme, tak jeden z těch hlavních /nesrozumitelné/ cílů bylo skutečně velmi rychle se vyhnout
přímým střetům, dostat se co nejrychleji do Kyjeva ze severu a ideálně...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
To znamená přímo od Běloruska do Kyjeva? Protože ten Kyjev, když si člověk uvědomí, jak často se díváme na mapu Ukrajiny,
teď ano, tak že ten Kyjev je vlastně v takovém zvláštním bodě, je někde uprostřed, ale spíš na severu.

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Ano. Je to od běloruských hranic kousek. Je to, pokud se nepletu, míň než 200 km a ten širší cíl byl samozřejmě ideálně
dosáhnout toho, aby se Ukrajina vzdala ve velmi krátké době, ideálně s co množstvím ztrát jak teda na straně ruské, tak na
straně ukrajinských civilistů, což by umožnilo potom i dosáhnout těch tzv. maximalistických politických cílů, které můžeme
případně rozebrat.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Změnilo se něco podstatného ve stylu útoků po těch pěti dnech bojů? Takhle vypadá jeden z kyjevských domů, připomínám,
dům, kde žijí lidé, rodiny, děti, to asi nevypadá jako úplně mírová operace.

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
To rozhodně ne, tam, co se mění, je to, čeho se řada vojenských antiku obávala a varovala před tím, že některý ten
optimismus je výrazně předčasný.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
/nesrozumitelné/ teď myslíte.

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Optimismus spoustu lidí na sociálních sítí, na Twitteru, kteří mohli dostat pocit, že se Ukrajina velmi úspěšně brání, a nebo
dokonce vyhrává, občas to byla až taková euforie, že to vypadá, že ta válka brzy skončí ukrajinským vítězstvím, jde o to, že
vlastně ten prvotní cíl se vyhýbat civilním obětím, jako ty civilní oběti už tak jsou velmi závažné i bez toho, už teďka vlastně
přechází do další fáze, kdy dochází k určité frustraci na ruské straně, že teda ten prvotní plán nevychází tak, jak je, a vlastně
přecházejí více k tomu, co ruská armáda umí velmi dobře, což je například jako využití dělostřelectva.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Tak nepřesných raket Grad třeba, což tedy jejich používání proti civilním obyvatelům mně připadá jako zcela zhůvěřilá
záležitost.

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
To můžu jenom podepsat, vlastně těch civilních obětí pravděpodobně v příštích dnech uvidíme výrazně více, ať už se to týká
kvůli dělostřelectvu, nebo kvůli útokům ze vzduchu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Ta další fotografie je mimořádně zajímavá, protože ukazuje nácvik té tzv. vakuové bomby, a teď je spekulace, jestli už byla
někde použita. Říkám, tohle není záběr z té současné ruské agrese. Tohle je cvičení. Ale co je vlastně zač ta vakuová bomba?
Zní to děsivě zvlášť, když člověk řekne, že to je vlastně nejsilnější zbraň a silnější už je jenom jaderná bomba. Plus minus
samozřejmě.
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Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Ono se to často přirovnává k těm jaderným zbraním v něčem, ale je to spíš taková popularizační záležitost.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Člověk to pochopí ale alespoň, že to je vážné, že to je silné.

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Vážná zbraně a nebezpečná, velmi nepříjemná v mnoha ohledech to samozřejmě je, každopádně pro tu představu, pokud se
bavíme o tom, že ty nejslabší jaderné zbraně v ruském arzenálu se pohybují něco okolo 10 kilotun trinitrotoluenu,
/nesrozumitelné/, to je 10 000 tun, tak tohle je 40. Takže pořád je tam ten dramatický rozdíl.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Co to vlastně je pro laika? Co v tom vlastně exploduje?

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Úplně když to hodně zjednoduším, je to vlastně jako dvojitá exploze, kdy nejdřív vybuchne tak klasická konvenční exploze,
která do vzduchu vlastně rozmístí chemikálie, které se smísí se vzduchem, s kyslíkem a vlastně vytvoří další dodatečnou
explozi včetně velmi silné tlakové vlny, která vlastně ničí všechno.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Jasně. To je vlastně to, co vypadá jako ta taková nějaká medúza za tím.

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Velmi silná tlaková vlna, která ničí všechno ve svém okolí. Kdo má zájem, na YouTube je spoustu těchto testů vlastně, jak
Spojené státy, tak Rusko je mají ve své výzbroji, Rusko teda ještě tu o něco silnější verzi.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Ta další fotografie ukazuje vojenskou jednotku žoldáků z Čečenska. Podle těch vlajek je to celkem jasné. Proč je Rusko
využívá? Protože oni jsou nelítostní, nesmiřitelní, to jsou ti, kteří nikdy nezakolísají?

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Já myslím, že ta obava, která tam teďka panuje jako v tomhle, není ta hlavní strategická věc, která by něco měla zvrátit, ať už
jakýmkoliv směrem, tak obava je určitě částečně i z té morálky, hodně se řeší to, že na jedné straně Ukrajina ukázala velmi
vysokou úroveň morálky a vlastně nebo odvahu a schopnost se bránit. To se nedá říct úplně u té ruské strany, kde prostě
spousta vojáků vlastně neměla úplně přesně povědomí o tom, o jakou operaci jde, nemají silnou motivaci, /nesrozumitelné/
nerozumí, u některých těchto jednotek čečenských je obava, že ta morálka je poměrně vysoká a také že si nebudou brát úplně
servítky, co se týče civilního obyvatelstva, což spousta jiných jako ruských vojáků poměrně dělá, ale všechno berte relativně.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
To nezní úplně zajímavě nebo pozitivně, jsem chtěl říct.

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Pozitivně určitě ne.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Zajímavé to jistě bylo, ale pozitivní ne. To poslední je to nejméně pozitivní samozřejmě. To je to, čím Vladimir Putin včera strašil,
tohle může být i jaderná zbraň. Je to jenom odstrašování, je to jenom hra, je to jenom hašení, řinčení zbraněmi, jak se říkalo za
socialismu, nebo co to je?

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Je to primárně v této fázi signalizace určitě, je to primárně signál směrem k Západu, že je tam nějaká vůle eskalovat ten konflikt
případně, pokud by se například západní státy do toho vložily nějak více výrazně vojensky do budoucna, takže tam existuje ta
možnost eskalace na vyšší úroveň, a zároveň to, co bylo včera vyhlášeno, nutně nic nezměnilo jakoby na tý operativní úrovni.
Ruská strana má samozřejmě schopnost použít jaderné zbraně ve velmi krátké době i standardně.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Věřme, že to je jenom zatím a že to zůstane zatím jenom představou. Děkuju, že jste přišel.

Michal SMETANA, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Já vám děkuju za pozvání, na shledanou.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A s postupem ruské invaze, jak říkal i dr. Smetana, stoupá počet civilních obětí. Sedmiletá dívka zemřela při zásahu školky.
Oběti jsou v Kyjevě, na jihu Ukrajiny zahynulo při ostřelování vesnic 10 lidí. Případů stále přibývá.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Pryč do bezpečí. V přecpaných autech, ale celí, živí.

Olga GONČARUKOVÁ, uprchlice z Kyjeva 
Odvážíme děti, abychom jim zachránili život.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
V celé zemi je civilních obětí ruské agrese přes 200 a děti mezi nimi.
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Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Za čtyři dny bylo při ruském ostřelování zabito 16 ukrajinských dětí. 16. 45 dětí bylo zraněno.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Polynu z poslední třídy prvního stupně zastřelili i s rodiči v autě ruští sabotéři u Kyjeva. Mladší bratr a sestra jsou v intenzivní
péči lékařů. Stejně zahynula pětičlenná rodina se dvěma malými dětmi při odjezdu před ruskými vojáky z Chersonu. Mariupol na
jihovýchodě Ukrajiny. Zdravotníci po ruském ostřelování bojují o život šestileté dívky. Ruská střela zasáhla bytový dům. Lékaři a
sestry dělali maximum.

lékař 
Ukažte to tomu č..kovi Putinovi! Oči toho dítěte, plačící doktory!

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
I když zdravotníci bojovali do vyčerpání posledního kousku naděje, dívku nedokázali zachránit. Krutý konec. A jinde drsný
začátek. Zdravý chlapec přišel na svět ve sklepě nemocnice ve Starobilsku na východě země. Podle sester v podmínkách, jaké
si žádný novorozenec nezaslouží. Do suterénu rodičku přestěhovali kvůli střelbě v blízkých čtvrtích. Milada McGrathová, Česká
televize.

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 00:57 , Sledovanost pořadu: 895 356 , Pořad:
19:00 Události , AVE: 40 119 705,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,95

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Všechno důležité, co přinesl dnešní den shrnou Události. Je tu pro vás Michal Kubal.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
A Jana Peroutková, za nás oba. Dobrý večer.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Pokračují intenzivní boje na Ukrajině. V den, kdy se obě strany poprvé sešly u jednacího stolu, spustilo Rusko ostřelování
druhého největšího ukrajinského města Charkova. Útok podle úřadů nepřežily desítky civilistů. Ostré boje jsou hlášeny taky u
metropole a na jihu země.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Rusové podle Kyjeva postupují pomalu a stále nekontrolují žádné větší město. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval
příslušníky ruské armády, aby složili zbraně.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
/ostřelování Charkova/

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Opusťte svou techniku a odejděte. Nevěřte svým velitelům. Nevěřte svým propagandistům. Zachraňte své životy a odejděte.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Na Rusko kvůli agresi dopadají další sankce. K těm euro unijním se připojilo navzdory své neutralitě, taky Švýcarsko. Spojené
státy zakázaly Američanům transakce s ruskou centrální bankou, ministerstvem financí i s ruským státním investičním fondem.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Ruská ekonomika prudce padá. Devalvuje rubl, burza v Moskvě ani neotevřela. Ministři obrany zemí Evropské unie
jednomyslně podpořili financování dodávek zbraní pro Ukrajinu. Půjde o protitankové střely a další zbraně, palivo do tanků a
letadel, ale i stíhací letouny.

Josep BORRELL, vysoký unijní představitel pro zahraniční politiku 
Rusko platí vysokou daň v podobě velkého počtu obětí. My ale musíme Ukrajině dodat další zbraně. Musíme poskytnout
velkorážní zbraně, protitankové střely a palivo.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Český premiér odsoudil ruský raketový útok na Charkov. Uvedl, že útoky proti civilnímu obyvatelstvu nelze ničím ospravedlnit.
Petr Fiala taky podpořil snahu Ukrajiny o vstup do Evropské unie.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Podle něj je třeba dát jasně najevo, že je země v evropském společenství demokratických států vítána. Prezident Volodymyr
Zelenskyj už žádost o členství podepsal.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Abychom dali jasně najevo Ukrajincům, že o ně stojíme, že je v tom nenecháváme. A Rusku, že útočí na zemi, kterou my
považujeme za součást Evropy, a to součást té demokratické Evropy, na které nám tak moc záleží.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Zatím největší ztráty na civilním obyvatelstvu si vyžádaly dnešní boje právě o východoukrajinský Charkov. Ruské jednotky tam
nasadily salvové raketomety. Místní úřady hlásí desítky mrtvých a stovky zraněných. Obytnou budovu zasáhla raketa i v
Černihivu, asi 150 km od ukrajinské metropole. Požár poničil dvě nejvyšší patra. Při útoku ale nikdo nezemřel. Hlavním cílem
ruských jednotek je ukrajinská metropole Kyjev.
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Michal KUBAL, moderátor ČT 
Tady je dnešní den ve fotografiích. Ukrajinští obránci rozhazují před barikádou u města Enerhodar železné ježky na proražení
pneumatik. Ruská vojenská kolona v tu dobu byla jen několik set metrů před nimi.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
A jen obvodové zdivo zůstalo po včerejším těžkém ostřelování ze základní školy číslo 134 v Charkově.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
A nápis na zničeném ruském tanku odkazuje na ostrá slova ukrajinského vojáka, který se na /nesrozumitelné/ ostrovy odmítl
vzdát ruské válečné lodi. Na běloruské hranici se dnes sešly ukrajinská a ruská delegace, aby se pokusily vyjednat příměří. Na
mnoha místech to ale situaci neuklidnilo, a boje tam naopak nabraly na síle.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Tanky pod okny Kyjevanů a děsivá zvuková kulisa, která pokračuje už pátým dnem. Nejtvrdší boje se ale sváděly jen pár
kilometrů severně od metropole ve městech Irpiň a Buča. Tamní ulice místy zabarikádovaly ohořelé tanky.

Anatolij FEDORUK, starosta města Buča 
Ozbrojené síly Ukrajiny zničily nepřátelskou kolonu. Ulice Vokzalnaja, město Buča. Toto je výsledek jejich vpádu a práce našich
ozbrojených sil.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Po zásahu raketou hoří v kyjevské oblasti také zásobník ropy. Výbuch byl podle svědků slyšet v širokém okolí. Kyjevské hlídky
zadržely skupinu údajných sabotérů, kteří měli chystat útok na chrám svatého Michala, pravoslavnou chloubu metropole.

Natalka TANCIUROVÁ, obyvatelka Kyjeva 
(Bylo to) ještě horší než minulou noc. Vůbec jsem nespala.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Jisté naděje se teď upínají k běloruskému městu Gomel. Právě tam začala jednání mezi Ukrajinou a Ruskem o příměří.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Ve výsledek této schůzky příliš nevěřím. Ale je třeba to zkusit.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Dění na severovýchodě země jakoby dávalo skeptikům za pravdu. Mohutné ostřelování zažil Černihiv a hlavně druhé největší
ukrajinské město Charkov. Tamní starosta hlásí desítky obětí a stovky zraněných. Pokusy ruských vojáků o průnik do
Charkova po zemi se ale podle ukrajinských úřadů zatím daří odrazit. Rozsah bombardování dokazují satelitní fotografie. Jeho
dopady na obyvatele města zase záběry raket zabodnutých do obývacích pokojů. A také fronty na chleba, které se tvoří nejen
v Charkově. Starosta padesátitisícového města Ochtyrka tvrdí, že na ni Rusové shodili vakuovou bombu. Dál se bojuje na jihu,
Rusové ve městě Mikolajevka vyvěsili svou vlajku a tvrdí, že obsadili a plně kontrolují největší ukrajinskou jadernou elektrárnu.

Igor KONAŠENKOV, mluvčí ruského ministerstva obrany 
Personál pokračuje v běžné práci při obsluze elektrárny a kontrole radioaktivity.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Podle Ukrajinců je to lež. Obě strany spolu vedou tvrdou bitvu i na poli propagandy. Ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo
záběry, na kterých údajně dron ničí ruské raketomety. Rusové naopak tvrdí, že v ukrajinském vzdušném prostoru mají jasnou
převahu. Petr Zavadil, Česká televize.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
První rozhovory mezi ukrajinskými a ruskými vyjednavači začaly před polednem a měly nejméně 3 kola. Klíčovým požadavkem
Kyjeva je okamžité příměří a stažení ruských vojsk z ukrajinského území. Moskva konkrétní podmínky upřesnila až během
jednání. Mír na Ukrajině je podle prezidenta Putina možný jen, pokud bude Kyjev neutrální, denacifikovaný a demilitarizovaný,
jak řekl, a bude formálně uznána ruská kontrola nad anektovaným Krymem. Hlavy států se schůzky neúčastní. Delegaci vede
za ukrajinskou stranu ministr obrany Oleksij Reznikov, v čele Rusů dorazil poradce prezidenta a bývalý ministr kultury Vladimir
Medinskij. Ukrajinci měli problém dorazit na místo jednání, nakonec přiletěli vrtulníkem.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Dění přímo na Ukrajině sleduje kolega Václav Černohorský, který je ve Lvově. Václave, má jednání o příměří nějaké konkrétní
výsledky?

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT 
Ta jednání žádný zásadní průlom nepřinesla. Jeho účastníci se rozletěli do svých metropolí, tedy do Moskvy a do Kyjeva, k
dalším konzultacím, ale byla řeč o tom, že se v řádu několika dní znovu k dalším jednáním potkají. Jeden z účastníků toho
jednání, poradce ukrajinského prezidenta Michailo Odoljak po jeho skončení na svém twitterovém účtu napsal, že ta jednání
jsou velmi obtížná a že ruská strana je podle něj stále extrémně zaujatá. Ano, my nevíme, jaké konkrétní požadavky, podmínky
během těch jednání zazněly, ale ty už jsi říkala to, o čem mluvil Vladimir Putin a jeho výroky o demilitarizaci, denacifikaci, uznání
anexe Krymu atd., jsou pro ukrajinskou stranu jednoznačně nepřijatelné. Víme, že ta jednání budou pokračovat dál, ale ta
dnešní zároveň zahalil stín onoho už zmiňovaného útoku na druhé největší ukrajinské město Charkov, při kterém zemřeli
civilisté a kdy se civilní obytné čtvrti staly cílem terčem útoku prostřednictvím raketometů, a přinesli tak další zvýšení počtu
civilních obětí této války.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
S postupem ruské invaze stoupá počet civilních obětí. Sedmiletá dívka zemřela při zásahu školky. Oběti jsou i v Kyjevě a na
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jihu Ukrajiny zahynulo při ostřelování vesnic 10 lidí z řecké menšiny. Případů stále přibývá.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Pryč, do bezpečí, v přecpaných autech, ale celí, živí.

Olga GONČARUKOVÁ, uprchlice z Kyjeva 
Odvážíme děti, abychom jim zachránili život.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
V celé zemi je civilních obětí ruské agrese přes 200 a děti mezi nimi.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Za čtyři dny bylo při ruském ostřelování zabito šestnáct ukrajinských dětí. Šestnáct. 4tyřicet pšt dětí bylo zraněno.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Polinu z poslední třídy prvního stupně zastřelili i s rodiči v autě ruští sabotéři u Kyjeva. Mladší bratr a sestra jsou v intenzivní
péči lékařů. Stejně zahynula pětičlenná rodina se dvěma malými dětmi při odjezdu před ruskými vojáky z Chersonu. Mariupol na
jihovýchodě Ukrajiny, zdravotníci po ruském ostřelování bojují o život šestileté dívky.

lékař, Mariupol 
Dějte mi ji sem. Dělejte.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
Ruská střela zasáhla bytový dům. Lékaři a sestry dělali maximum.

lékař, Mariupol 
Ukažte to tomu č...kovi Putinovi! Oči toho dítěte, plačící doktory.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka ČT 
I když zdravotníci bojovali do vyčerpání posledního kousku naděje, dívku nedokázali zachránit. Krutý konec. A jinde drsný
začátek. Zdravý chlapec přišel na svět ve sklepě nemocnice ve staromilské na východě země. Podle sester v podmínkách, jaké
si žádný novorozenec nezaslouží. Do suterénu rodičku přestěhovali kvůli střelbě v blízkých čtvrtích. Milada McGrathová, Česká
televize.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Na běloruském území mohou být rozmístěny jaderné zbraně jiných států, například Ruska. Oznámený výsledek referenda,
které zrušilo neutrální bezpečnostní status země. Podle úřadů bylo pro víc než 65 % účastníků. Běloruská opozice hlasování
prohlásila za nezákonné. Ukrajinci se dál vzájemně povzbuzují na sociálních sítích vedle zpráv. O bojích a pohybu ruských
vojsk zveřejňují videa zachycující hrdinské činy vojáků i řadových občanů nebo podrývají schopnosti ruských jednotek.

Oliver JAHN, redaktor ČT 
Začátek ranního vysílání ukrajinské televize a motivace pro muže na frontě. Její součástí jsou i mnohé příspěvky na sociálních
sítích dokreslující válečnou realitu. Tato dvojice ruských vojáků měla dvojitou smůlu. Během tažení u Charkova jim došla nafta
a nenapadlo je lepší řešení než ji shánět na místní policejní stanici. Skončili v poutech. Morálku na bojišti podporují i videa, jako
je toto.

muž 
Chtěl bych vám představit generála.

Oliver JAHN, redaktor ČT 
Ledově klidný muž, který ve videu vystupuje jako generál, prochází s raketometem zuřícími boji poblíž Kyjeva. Záběry poslal
svému bývalému spolužákovi z Národní vysoké školy válečné ve Washingtonu prostřední a vyšší důstojnictvo. Na Ukrajině
podle amerického kolegy velí až 5000 mužů. Hrdinství tváří v tvář ozbrojenému Rusovi prokázal v Charkově tamní penzista,
incident přežil. A tento muž Berďansku vzal situaci do vlastních rukou a ruskou minu umístěnou pod most sám přinesl mimo
zástavbu se zapálenou cigaretou. Oliver Jahn, Česká televize.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Unie pořídí Ukrajině protitankový arzenál, munici i palivo shodli se na tom ministři obrany. Sedmadvacítka se tak poprvé chystá
vyzbrojovat nečlenskou zemi. Jednotlivé státy mohou poskytnout i bojové letouny. Na Ukrajinu by tak mohli zamířit i stroje MiG-
29, které mívala česká armáda.

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
Kdysi jako sovětská chlouba létali v barvách Moskvy. Teď bojují i proti ní. MiGy-29. V Evropě už pomalu zatracované, přes 100
startující v nové misi. Rozšířit mají ukrajinskou bojovou letku.

Tomáš SOUŠEK, publicista, Letectví + kosmonautika 
V podstatě je to jedna z mála možností, jaké letouny tam dodat. Je potřeba si uvědomit, že přezbrojení a přeškolení na jakýkoliv
jiný typ zabere dlouhé měsíce, někdy až roky.

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
Do bojů tak mohou zasáhnout i původní české migy. V polské armádě jich je 10. Praha se jich zbavila v polovině devadesátých
let výměnou za vrtulníky. Bylo u toho i Tomáš Soušek.

Tomáš SOUŠEK, publicista, Letectví + kosmonautika 
Pokud jsou dobře udržovány, tak samozřejmě schopné bojovat jsou. Už mají horší letové parametry, horší zbraňové systémy,
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ale v takovémto konfliktu, si myslím, že pořád mohou hrát velkou roli.

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
Velkou roli bude hrát i celkový rozpočet dodávek. 500 000 000 EUR. Většina padne na bojové vybavení, střely proti tankům
nebo letadlům i další munici. Unie ale pořídí Ukrajincům i palivo, vesty nebo zdravotnické pomůcky. Tím vším má, obrazně
řečeno, prostřelit letité unijní tabu.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Toto tabu spočívá v tom, že Evropská unie nemůže používat peníze z běžného rozpočtu na financování zbraní. Musí proto
použít speciální fond. Na financování munice, zbraní a dalšího materiálu se budou podílet všechny členské státy. S výjimkou tří,
které řekly, že budou dodávat pouze nevojenský materiál. Těmi jsou neutrální Rakousko, Malta a Irsko. Naopak stejně neutrální
Švédsko oznámilo, že se k dodávkám zbraní tentokrát bezprecedentně přidá. Vybavení a munice by měly na Ukrajinu putovat
přes Polsko, které se stane určitým unijním uzlem pro vojenskou pomoc Ukrajině.

Josep BORRELL, vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku 
Potřebují munici, zdravotnický materiál, potřebují obranné prostředky jakéhokoliv druhu.

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
Česko zatím za sebe přislíbilo kulomety, útočné pušky i střelivo v hodnotě 188 000 000 Kč. Z Bruselu Lukáš Dolanský a z Prahy
Jan Šilhan, Česká televize.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Míříme za našimi zpravodaji. Brusel a Lukáš Dolanský, Moskva a Karel Rožánek. Lukáši, začnu u tebe. Kvůli obavám o dodávky
ropy a zemního plynu z Ruska chce unie sáhnout k výjimečnému opatření. O co jde?

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT v Bruselu 
Ministři průmyslu tady v budově Evropské rady v Bruselu celé odpoledne. Celý podvečer vlastně řeší odpověď na otázku, co by
se stalo, kdyby Rusko přestalo Evropské unii dodávat zemní plyn a ropu. Před tím samotným jednáním ministři ubezpečovali
novináře, že Evropa je tedy z krátkodobého hlediska na to připravena. Ovšem otázka je, co by se stalo z toho dlouhodobého
hlediska. No, a tady už některé členské státy mluví o tom, že je potřeba neutlumovat třeba těžbu zemního plynu, jako o tom
mluví například Nizozemsko, nebo budovat další zásobníky zkapalněného zemního plynu. Existuje také ale jedna mimořádná
věc, o které dnes ministři tady jednají, a to je mimořádné napojení ukrajinské energetické sítě, tedy elektrické sítě, na tu
evropskou. Potom, co se tedy ukrajinská síť odpojila od běloruské a ruské. Ukrajinci požádali, aby bylo možné toto napojení
evropské sítě udělat především proto, kdyby došlo k nějakým problémům, aby v zásadě ta evropská elektrická energie mohla
Ukrajině pomoci.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes podepsal žádost o přijetí své země do Evropské unie. Ukrajina si to podle jeho
slov zaslouží a je to možné.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Žádáme Evropskou unii, aby okamžitě přijala Ukrajinu podle nové speciální procedury. Jsme vděční partnerům, kteří za námi
stojí. Ale naším cílem je být se všemi Evropany a hlavně být rovnoprávní. Jsem si jistý, že je to fér. Jsem si jistý, že jsme si to
zasloužili. Jsem si jistý, že je to možné.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Lukáši, jak se k tomuto požadavku staví Brusel?

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT v Bruselu 
Evropská unie zatím nemá jednotnou odpověď. Záleží skutečně na jednotlivých členských státech, například Česká republika
toto velice silně a hlasitě uvítala, tedy slovy premiéra Petra Fialy, který řekl, že to je věc, která je správná, že tedy Ukrajina
skutečně má svoje místo v Evropské unii. Podobně mluvila i Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, která v
jednom ze svých rozhovorů v těch posledních hodinách, a já ji budu citovat, doslova uvedla, že skutečně časem patří k nám.
Jednoznačně jsou to jedni z nás a my je chceme mezi námi. Ovšem na druhou stranu, když podobnou otázku dostal šéf unijní
diplomacie Josep Borrell, tak byl poměrně vyhýbavý řekl, že tohleto není otázka pro dnešní den.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
A teď za Karlem Rožánkem. Karle, Moskva se dnes probudila do prvního všedního dne, kdy platí sankce Západu vůči ní, jak se
to projevilo?

Karel ROŽÁNEK, zpravodaj ČT v Rusku 
Dobrý den z Moskvy, tak tady v Rusku dnes ty západní sankce pocítili úplně naplno. Hned od rána se ruský rubl propadl,
oslabil zhruba o 30 %, což je historické maximum. Ruská centrální banka na to zareagovala tak, že zdvojnásobila základní
úrokové sazby. Navíc ruský premiér Michail Mišustin oznámil kroky, které mají podpořit ruskou ekonomiku pod západními
sankcemi, a to v podobě daňových úlev, grantů pro zemědělce nebo nějakou rozsáhlou kapitálovou amnestií. Ruská centrální
banka ale v tuto chvíli už nemá příliš nástrojů, jak uměle držet ruskou měnu, protože Západ a Spojené státy zmrazily velkou
jejích část finančních rezerv. Navíc Američané mají přímo zakázáno dělat jakékoliv finanční transakce nejenom s ruskou
centrální bankou, ale i s ruským státním investičním fondem a a s ruským ministerstvem financí. To vše má zásadní dopad na
místní ekonomiku. Moskva dnes taky oznámila další odvetné opatření, a to, že zakázala vstup letounům do svého vzdušného
prostoru 36 západních zemí. A jak to dnes vypadalo v centru ruské metropole, víc v reportáži. Fronty na pobočkách
zahraničních bank v centru Moskvy. Lidé tu teď ve velkém vybírají svoje úspory v rublech, dolarech i eurech. Valuty na
některých pobočkách během dne chyběly.

Valerie NAFIJEVOVOVÁ, obyvatelka Moskvy 
Slyšela jsem, že nejde vybrat nikde a ani tady to není jiné.
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Jevgenij SUCHOJ, obyvatel Moskvy 
Doufal jsem, že přes víkend vyberou peníze, ale bohužel valuty v bankomatech nejsou.

Karel ROŽÁNEK, zpravodaj ČT v Rusku 
Jevgenije Suchoje zaměstnává finanční společnost Londýně. Domů do Moskvy se z britské metropole vrátil před dvěma lety,
když začala pandemie a narodilo se mu dítě. Teď pro britskou firmu pracuje přes vzdálený přístup. Výplatu mu posílají přes
účty ve Velké Británii.

Jevgenij SUCHOJ, obyvatel Moskvy 
Zatím není jasné, jak budou probíhat valutové převody, protože jestli banky odpojí od systému SWIFT, tak to může být
problém. Nevím, uvidíme.

Karel ROŽÁNEK, zpravodaj ČT v Rusku 
Rubl rekordně oslavil nejen po oznámení o odstřižení několika ruských bank z platebního systému SWIFT, ale taky kvůli
zmrazení části devizových rezerv. Hlavně těch, které ruská centrální banka držela v dolarech a v eurech, a právě ruská
centrální banka se teď snaží zmírnit propad měny zvýšením úrokových sazeb z devíti a půl na rovných 20 %.

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland 
Zmrazení ruských rezerv znamená znemožnění financování běžného bankovního života, například centrální banka teď nebude
moct vůbec vystupovat na podporu toho rublu proti pádu. Všichni se bojí, že ta hotovost dojde.

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka ČT 
Rusům teď budou navíc chybět peníze z obchodu. Firmy po celém světě oznamují konec spolupráce s Ruskem. Mezi nimi třeba
Budějovický Budvar nebo tento prodejce hudebních nástrojů. Třeba mikrofon od ruského výrobce už si nemohou koupit lidé na
prodejnách ani online a ukončili vztahy s tamními dodavateli.

Vladimír MYSLÍK, spolumajitel, Kytary.cz 
Chtěli jsme vyslat nějaký signál i po tý byznysový stránce, že nesouhlasíme s touhle situací, a tudíž i vyvinout nějakej třeba i
menší tlak nebo větší na to, aby se situace změnila a nedělat prostě mrtvýho brouka.

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka ČT 
Pozastavení nebo úplný konec spolupráce s ruskými partnery ohlašovaly české firmy už minulý týden a dá se očekávat, že v
dalších dnech jich bude přibývat i kvůli komplikacím s platbami. Z Moskvy Karel Rožánek a z Prahy Vendula Horníková, Česká
televize.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Na protiruské sankce dnes ale reagovaly i evropské akcie. Nejvíc to postihlo ty banky, které mají nějaké vazby na Rusko, tedy
rakouskou Raiffeisenbank italskou Unicredit a francouzskou Société Générale. Ztrácely od šesti do 16 %. Kolem sedmi procent
odepsaly na pařížské burze i akcie automobilky Renault. Proti mezinárodním sankcím vůči Rusku a vyloučení části jeho bank ze
systému SWIFT se postavila Čína. Považuje je za jednostranné a protiprávní. Peking navíc odmítl označit ruský útok vůči
Ukrajině za invazi. Rusko má podle této země zcela oprávněné obavy o svou bezpečnost. Česko se teď po dodávkách zbraní
chystá pomoct Ukrajině vojenským zdravotním materiálem. Odešle ho tento týden. Na slovensko-ukrajinskou hranici by pak
mělo pravděpodobně zítra vyrazit 50 českých policistů, aby pomáhali při registraci lidí, kteří přes ni přicházejí. Ústřední krizový
štáb dnes řešil i možnosti pomoci ukrajinským uprchlíkům na českém území. Ve všech krajích mají vzniknout asistenční centra a
taky tzv. hotspoty, tedy vstupní brány pro uprchlíky.

Vít RAKUŠAN, vicepremiér, ministr vnitra /STAN/ 
V první řadě odbaví jeho registraci tady u nás v České republice. Ten člověk projde nějakým základním zdravotním
screeningem. Ten člověk projde samozřejmě základním bezpečnostním screeningem, abychom měli představu, kdo přichází v
této chvíli na území České republiky. A vlastně, pokud ten člověk projde tímto hotspotem, tak má všechnu nutnou
administrativu, tu úvodní, vstupní, za sebou.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Česká politická scéna je podle premiéra v postoji k ruské agresi a podpoře Ukrajiny jednotná. Petr Fiala to řekl po setkání se
zástupci opozice a obou komor parlamentu. Do Hrzánského paláce původně politiky pozval k debatě o českém předsednictví
Evropské unii. Kvůli válce na Ukrajině ale nakonec debatovali hlavně o humanitární i vojenské pomoci a taky o přijímání
uprchlíků.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Chtěl bych vyjádřit svoje potěšení nad tou podporou a jasnou pozicí celé české politické reprezentace a budu věřit, že všichni
klíčoví ústavní činitelé a všechny instituce v České republice, politické instituce dávají navenek jasný postoj, jednotný postoj,
silný postoj.

Andrej BABIŠ, poslanec, předseda hnutí /ANO/ 
Oceňuju aktivity vlády Petra Fialy, protože skutečně si myslím, že to řeší dobře. Pro nás nebo pro mě to bylo velice užitečné.
My jsme se dozvěděli strašně moc informací.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Na Ukrajinu už dorazil druhý vlak s českými zbraněmi pro ukrajinské bojovníky. Ten první přijel na místo určení už včera. Co
přesně souprava se 13 vagony vezla, armáda, neuvedla ministryně obrany už dřív mluvila o lehkých zbraní za už zmíněných
188 000 000 Kč. V neděli vláda schválila další neupřesněnou dodávku za 400 000 000.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Pomoct má proti ruské vojenské převaze. Ruská technika prošla v poslední době větší modernizací než ta ukrajinská.
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Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
Modernizované tanky T-72 a T-90. Hlavní síla pozemních ruských jednotek. V obou případech jde o pokračování vývoje
sovětských lehkých tanků a v obou případech je stejná i posádka. Velitel, řidič a střelec. Dělo se nabíjí automaticky. A to je
zároveň i slabé místo obou typů tanků.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Největším problémem je, že ty náboje jsou tam takhle uložený dokola vlastně v té věži nebo pod tou věží.

Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
Při zásahu z boku tak hrozí, že se odpálí i munice přímo v tanku.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
A to samozřejmě potom vede k těm katastrofálním ztrátám, kdy občas na těch obrázcích vidíme, že to tomu tanku urve a
odstřelí doslova tu věž, která má samozřejmě několik tun.

Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
Podle odborníků Rusové v prvních dnech útoku méně využívali dělostřelectvo. To se ale teď mění.

Jan LUDVÍK, výzkumný pracovník, Pražské centrum pro výzkum míru 
Klíč těch ruských ozbrojených sil a ta jejich doktrína je, že dělostřelectvo a raketově dělostřelectvo rozstřílí a ty pozemní síly už
to v podstatě jenom obsadí.

Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
Ruská armáda se často přesouvá po silnicích. Pro Ukrajince jsou tak kolony snadnější cíl. Navíc Rusové prozrazují směr
dalšího postupu.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Bych to nazval možná arogance a možná velkého jako optimismu a dělají podobné chyby jako poměrně často.

Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
Nejúčinnější je nasazení tanků v otevřené krajině. Pro obránce je ničení obtížnější, protože se musí dostat relativně blízko.
Naopak ve městech jsou tanky mnohem zranitelnější. Vystavují se totiž blízkému útoku. Ten navíc může přijít i shora, kde je
opevnění slabší. Ukrajinské úřady navíc takto radí, aby podomácku vyrobené Molotovovy koktejly lidé házeli do oken, k motoru
nebo do míst, kudy se do vozidel dostává vzduch. Vladimír Piskala, Česká televize.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
A teď velmi čerstvá zpráva ze severovýchodu Kyjeva. Podle záběrů na sociálních sítích na předměstí Brovary došlo k nejméně
dvěma silným explozím. Vzápětí se městem rozezněly sirény. Podle ukrajinských médií jsou na místě zranění. Zasažen měl být
vojenský radar.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Před válkou na Ukrajině podle odhadů OSN uprchlo už půl milionu lidí. Většina z nich míří do zemí Evropské unie. Jedna z
hlavních cest vede přes Przemysl na polské hranici. Taky dnes, jak je vidět fotografii, tam zamířily hlavně ženy s dětmi.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
To samé místo ukazuje i další fotografie. Hodiny čekání před přechodem běžencům komplikovalo i snížení.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Ti, kteří si za svůj cíl zvolili Prahu, vystoupili z vlaku na Smíchovském nádraží. Brusel chce uprchlíkům dovolit na území
sedmadvacítky zůstat i pracovat.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Mnohakilometrové kolony se tvoří na slovensko-ukrajinské hranici. Tamní úřady to označují za humanitární krizi. Zvládat situaci
tam pomáhají i čeští dobrovolníci.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT 
Vyjeli z Kyjeva hned, jak zaslechli první exploze. Cestu, kterou podnikli i s ani ne měsíčním kojencem, popisují jako
nekonečnou.

Kosťa, uprchlík 
Bylo to asi 30 hodin, než jsme se z Kyjeva dostali do Lvova. A potom asi 40 jodin, než jsme dorazili sem.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT 
Dcera Zlata dorazila do cíle vyčerpaná. Odmítala kojení, skončila na chvíli v péči lékařů. Bude v pořádku. Nejen tato rodina už
může říct, že je v bezpečí. Hraniční přechod Ubľa zažil další emotivní noc.

Klára, řádová sestra, dobrovolnice na hraničním přechodu Ubla 
Nedá se to popsat. To jsou neskutečně velké emoce. Strach vidíte v lidech, vidíte dneska strach, nejistota, kam jdou
/nesrozumitelné/ jdou, za kým jdou. Nevědí, opravdu nás tu potřebují, abychom dokázali přinést tu jistotu, nebojte se, bude o
vás postaráno.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT 
Pomoc dobrovolníků je viditelná, nabízejí lidem na útěku teplé jídlo. Častokrát je pro ně první za několik dní. Tito Češi nabízejí
odvoz.
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Tomáš, doborovolník z Prahy 
Vozíme je do místní školy, kde se organizujou prostě další typy pomoci a další rozvážení po slovenský i český republice.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT 
Tady to je slovenská strana hranice, začátek patnáctikilometrové fronty. Na jejím konci jsme viděli úplně jiné emoce, smutek,
beznaděj a nervy na pochodu.

Leona, uprchlice z Kyjeva 
Přišli jsme z Kyjeva. Je to tam strašné, tam se střílí. Je to hrozné.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT 
Jarko Kogut je původem z Běloruska, vlast opustil loni, chtěl žít v demokracii. Teď musel i se ženou před nebezpečím utéct
podruhé.

Viktoria KOGUTOVÁ, uprchlice 
Toto je moje dítě. Dnes slaví první narozeniny. Takto jsme je rozhodně strávit neměli neplánovali.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT 
Až překročí hranici, chtějí pokračovat dál do Polska nebo do Česka. Slyšeli, že tam jim lidé nabízejí pomoc. Ze slovensko-
ukrajinského pomezí Andreas Papadopulos, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Slovensko požádalo unijní agenturu Frontex o pomoc při ochraně hranic s Ukrajinou. Pomezí, které měří 98 km, je zároveň
vnější hranici Evropské unie a schengenského prostoru. Ve Vyšném Německém je Petr Obrovský. Petře, je to znamení, že
Slovensko přestává příliv uprchlíků z Ukrajiny zvládat?

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT na Slovensku 
To bych ještě neřekl. Dramatická situace, jak jsme slyšeli v reportáži, je především na druhé straně, na té ukrajinské. I tady
čekají lidé desítky hodin v dlouhých kolonách, já jsem v kontaktu s Čechem, který veze z Ukrajiny rodinu a několikakilometrový
úsek od Užhorodu k tomuto přechodu zdolávají už 40 hodin a ještě nejsou u konce. Tady na Slovensku je problémem spíš
určitá živelnost té pomoci. Materiálu i dobrovolníků je tu dostatek. Lidé, kteří přijdou z Ukrajiny a je na nich vidět velká úleva,
tak ti tady dostanou okamžitě zdarma najíst, napít, ošetří je lékař. Můžou si tu v takovém provizorním second handu vybrat i
oblečení, pokud potřebují. Humanitární organizace ale varují, že teď už je lepší posílat peníze než balíky. A vzkazují lidem, aby
k hranici nejezdili naslepo bez konkrétního cíle nebo domluvené schůzky. Podle slovenské policie překročilo od začátku
konfliktu hranici asi 42 000 Ukrajinců. Zdejší Červený kříž odhaduje, že přibližně 80 % z nich pokračuje dál na západ.
Propustnost té hranice by se měla zvýšit po spuštění tzv. hotspotů, dodatečných registračních míst. Stát je má připravené, ale
čeká se na poslední formality na straně slovenské vlády a s registrací přicházejících lidí by v nich mělo pomáhat i 50 českých
policistů. Ti by podle ministra vnitra Víta Rakušana měli z Česka vyrazit zítra.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
České ministerstvo vnitra zřídilo Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině. Fungovat bude nepřetržitě. Cílem je koordinovat
pomoc pro ukrajinské uprchlíky. Těm se především s ubytováním snaží pomáhat i jejich krajané žijící v Česku a taky celá řada
dobrovolníků. Z Česka budou pro Ukrajince pravidelně jezdit taky vlaky.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
Uprchlíci, kteří se tlačí na peroně. Poslední rozloučení mladé ženy a muže, na kterého čeká armáda.

redaktorka ČT 
Ještě vevnitř v hale čeká dalších 500 lidí.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
S českým vlakem jede nakonec 425 uprchlíků. Vešlo by se i víc, ale hodně místa zabírají kufry. Kupé jsou plná. Na ženách s
dětmi je znát určitá úleva, i když na kameru mluvit nechtějí. Podle dostupných informací se počítá s tím, že by vlaky mohly tento
týden jezdit každý den, a dokonce až sem do Prahy. Jestli to ale tak doopravdy bude, to bude záležet jak na tom, kolik lidí se
vlaku sejde, tak do jakých destinací. Postupně se přidávají i další dopravci. České dráhy vypravily první vlaky už v pátek do
polské Przemysle. Odtamtud ale do Česka moc lidí nechtělo. Druhá souprava tam přesto zůstává.

Jiří JEŠETA, náměstek generálního ředitele, České dráhy 
Ta zima tam skutečně působí velmi, velmi silně jak na ženy, tak na děti, čili každej prostor vytopenej je vhodnej. Dneska jsme
se domluvili s polskými drahami PKP Inter City, že si tu soupravu půjčí jako posilovou.

Richard SAMKO, redaktor ČT 
Matka, dcera a její 2 děti Daniel a měsíčními Nikita. 3 dny s odchodem váhali, v jejich oblasti se zatím nebojovalo. Kvůli obavě o
život dětí se ale vydali na cestu.

Ela BUNDUKOVÁ, Ukrajinka 
Přes hranici jsme šli pěšky. Tam čekal autobus. Nastupovali do něj lidi a zadarmo nás odvezli k vám.

Richard SAMKO, redaktor ČT 
S manželi se rozloučili na hranicích, zůstávají, musí bojovat.

Ela BUNDUKOVÁ, Ukrajinka 
Těžko, těžko se žije. Lidi pláčou. Věřím, že brzy bude dobře.
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Richard SAMKO, redaktor ČT 
Ubytování jsou na faře v Praze-Kyjích. Dočasný domov jim a dalším krajanům pomáhá shánět i Diana Kovach, která v Česku
žije 10 let.

Diana KOVACH, pracovnice organizace Praha 14 kulturní, Praha – Černý Most 
Víte, Ukrajina, je to naše zem a naši lidi jsou v nebezpečí, tak potřebujeme jim pomoct.

dobrovolnice 
Takže k dispozici máme ještě tři dvoulůžkové pokoje?

dobrovoľník 
Ještě máme tři dvoulůžkové pokoje, tam je ještě palanda, na kterou můžeme dát nějaké třeba dítě.

Jiří ZAJAC, starosta MČ Praha 14 /ODS/ 
Nám se podařilo zajistit ubytování pro zhruba 50 lidí. Během jednoho víkendu v několika různých objektech.

Richard SAMKO, redaktor ČT 
A zájem roste, telefony zvoní neustále.

dobrovolnice 
Když budete tak hodní, naložíte je a přiveze je k nám. Takže tohle je Ukrajinka, se kterou jsem se seznámila úplně náhodně na
akci. A potřebují pro rodinu, 3 dospělí, 3 děti.

Richard SAMKO, redaktor ČT 
Ubytování zprostředkovává taky Ministerstvo vnitra. Od jednotlivců i soukromníků má k dispozici přes 4000 míst. Zatím umístilo
300 lidí.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Vzniknou krajská asistenční centra. Ta by měla řešit ubytování, tzn. logistiku, humanitární pomoc, dopravu.

Richard SAMKO, redaktor ČT 
Povinností každého uprchlíka z Ukrajiny pak je přihlásit se do tří dnů po příjezdu na cizinecké policii. Poté má 90 dnů na
vyřízení víza, které bude platit 1 rok. Jan Beránek a Richard Samko, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Možností, jak Ukrajincům pomoct, existuje několik. Po celém Česku se konají sbírky materiální pomoci. Organizátoři prosí
dárce, aby se drželi seznamu věcí, které jsou aktuálně potřeba. Teď mezi ně patří třeba zdravotnický materiál, ochranné vesty
a přilby, které jsou zapotřebí v místě bojů, anebo spacáky a hygienické prostředky pro lidi na hranicích. Je možné posílat taky
peníze na účet některé z organizací, které pomoc organizují. Ukrajinské velvyslanectví v Česku zřídilo účet, kde je možné
přispět na vojenský obranný materiál. Řada Čechů nabízí taky ubytování, anebo přepravu z hranic. Pro uprchlíky se vydal
třeba zpěvák David Koller.

David Koller (hudebník A SKLADATEL), 
Nebyli jsme registrovaný. Většina lidi, co tam jezdí, tak tam jezděj i pro Ukrajince, s kterýma se třeba znaj, jsou to přímo rodinný
třeba příslušníci nebo tak, ale pochopitelně tam jezděj lidi, který jedou na blint a bylo by dobrý, aby věděli vlastně, kam jedou, a
měli nějakej kontaktní třeba telefon na nějakýho organizátora na místě.

Michal KUBAL, moderátor ČT 
Veškeré podrobnosti jsou na stránkách Stojíme za Ukrajinou. Na webu Pomáhej Ukrajině je pak možné propojit se přímo s
někým konkrétním, kdo pomoc potřebuje. Teď ještě jeden příběh za všechny. Matka dvou dětí, šestileté dívky a čtyřletého
chlapce, se vydala autem na cestu z města Ťačiv v Zakarpatské Ukrajině. Ujela 700 km. V Brně ji ubytovala česká rodina, svou
totožnost odhalovat nechce.

Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka ČT 
O válce se dozvěděla Světlana ve čtvrtek v mateřské škole, kam už ráno nepřijali její děti. Kvůli válečnému stavu.

Světlana, Ukrajinka 
Strašný strach... Slyšíte, že tam bombardují, tam bombardují. Tak jsem se rozhodla. Vezmu děti a odjedu.

Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka ČT 
V pátek sbalila jen to nejnutnější. Se svými dětmi sedla do auta a jela směr západ. Bez jasného cíle i plánu, na jak dlouho svůj
domov opouštějí.

Světlana, Ukrajinka 
Byli jsme dva dny na cestě a já už jsem nemohla jet dál. Byla jsem unavená, a tak nám lidi pomohli, a dostali jsme se až sem.

Aneta HABARTOVÁ, poskytovatelka ubytování 
Pro nás to byla úplně samozřejmost. To byla asi jedna z prvních věcí, které nás napadla, že lidi budou přicházet a nebudou mít
asi kde být.

Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka ČT 
Telefonní kontakt je teď to jediné, co Světlanu drží ve spojení s její rodinou, ať už se sestrou a matkou, které na Ukrajině
zůstaly, nebo s jejím mužem, který je pracovně jako řidič v Itálii.

Aneta HABARTOVÁ, poskytovatelka ubytování 
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Já umím malinko rusky, takže něco málo rozumím, když třeba děti po mně něco chtějí. A s paní spíš jako přes překladač, přes
mobil.

Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka ČT 
Jedním z center, která pomáhají propojit dobrovolníky s ukrajinskými uprchlíky, je brněnská Charita.

charitativní pracovnice 
Tady vlastně na tabuli vidíme, že dvě ženy, dvě děti Brno dojedou teďka na čas, pak pojedou dál.

Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka ČT 
Jen v tomto centru za poslední 3 dny zprostředkovali ubytování 62 lidem. Jednou z nich byla právě Světlana, která ale pevně
věří, že se situace na Ukrajině brzy uklidní a ona i s dětmi se zase vrátí domů. Barbora Žítková, Česká televize.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Sberbank napojená na Rusko v Česku končí. Její klienti měli i dnes problém dostat se ke svým penězům. Pobočky jsou od
pátku uzavřené a mimo provoz zůstává taky internetové bankovnictví. Odpoledne si mohli lidé vybrat na kartu z bankomatu
maximálně 1 000 Kč.

Markéta FIŠEROVÁ, mluvčí ČNB 
Česká národní banka dnes zahájila kroky k odebrání licence Sberbank na českém trhu. Souběžně s tímto procesem odebírání
licence byl zahájen proces vyplácení náhrad vkladů klientů.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Ve Sberbank má účet zhruba 120 000 klientů. Jejich peníze jsou chráněné Fondem garantovaných vkladů do výše statisíc
EUR, tedy zhruba 2,5 milionu korun. Peníze bude vyplácet Komerční banka. Problém se týká i některých obcí a měst. Jeden z
největších vkladů, přes 2 miliardy korun, má stále na účtech ve Sberbank třeba Kraj Vysočina.

Martin ŠNAJDR, redaktor/citace: Vítězslav Schrek; hejtman Kraje Vysočina /ODS/ 
Kraj Vysočina přivádíš od čtvrtka minulého týdne své peněžní prostředky z několika účtů ve Sberbank do jiných bank. Část
finančních prostředků již bylo převedeno do České národní banky.

Tomáš HEJDUK, člen výkonné rady, Garanční systém finančního trhu 
Ty náhrady budou vypláceny do sedmi pracovních dnů, tzn. od 9. března příštího týdne.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Od počátku konfliktu na Ukrajině dál strmě zdražují pohonné hmoty. Litr benzínu nebo nafty je v průměru asi o korunu dražší
než na počátku minulého týdne. O víkendu tak bylo tempo zdražování nejrychlejší za posledních 12 let.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Tyhle ceny jsou dnes už skoro k neuvěření. Od těch aktuálních je přitom dělí jenom rok. Rozdíl už je víc než 10 Kč. Největší
skok udělala cena za poslední 4 dny. Od čtvrtka totiž benzín podražil o jednu korunu. Ve srovnání s loňským únorem tak řidiči
natankují jednu plnou nádrž o 500 Kč dráž. O poznání častěji teď musí měnit ceny i tahle čerpací stanice.

Alexandr KVAPIL, vedoucí čerpací stanice, Šafránka Rudná 
Dneska jsme šli nahoru o korunu. Počítám, že do konce týdne to bude ještě plus dalších 50 haléřů.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
O víkendu tu přitom měli asi o čtvrtinu větší výtoče než obvykle.

Alexandr KVAPIL, vedoucí čerpací stanice, Šafránka Rudná 
Lidi nevědí, co bude, hlavně je jasný, že se zdražovat bude, a tak se chtějí předzásobit.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Cenu negativně ovlivňuje krize na Ukrajině, přestože ropa z Ruska zatím dál proudí. V případě výpadku by Evropa musela
sáhnout do zásob. V Česku by vydržely okolo 90 dnů.

Boris TOMČIAK, analytik, Finlord 
Tento chaos by hnal cenu ropy i cenu ropných produktů nahoru a samozřejmě by to pocítili i řidiči v České republicy.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Už teď přitom na některých čerpacích stanicích cena benzínu překročila 40 Kč, kdy se tak stane u většiny ostatních, je podle
analytiků jen otázka času. Redakce, Nina Ortová a Jakub Musil, Česká televize.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Prezident Miloš Zeman se podle svého mluvčího staví k možnosti zapojení českých dobrovolníků do bojů na straně ukrajinské
armády v principu příznivě. Žádosti zpracovává Ministerstvo obrany ve spolupráci s rezorty vnitra a zahraničí. Právě prezident
je ale musí schválit. Čechům, kteří by bojovali v cizí armádě bez povolení, hrozí až pětileté vězení.

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka ČT 
Na Ukrajinu se přestěhoval v devadesátých letech a zůstává tam i teď. Zapojit by se chtěl do teritoriální obrany.

Tomáš FIALA, Čech žijící na Ukrajině 
By se týkalo toho místa, kde my žijeme, ale je to část armády Ukrajiny, a je proto potřeba tady tahle výjimka.

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka ČT 
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Obrátil se proto v polovině ledna s žádostí na české Ministerstvo obrany.

Tomáš FIALA, Čech žijící na Ukrajině 
Pokud tedy ta procedura bude trvat týdny a měsíce, tak už nebude moc platná.

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka ČT 
Poslední slovo má v takových případech prezident republiky.

Martin ŠNAJDR, redaktor/citace: Vítězslav Schrek; hejtman Kraje Vysočina /ODS/ 
Bude bezesporu záležet na doporučení příslušných ministerstev, bezpečnostních složek a stanovisku vlády.

Kateřina SAMKOVÁ, redaktorka ČT 
O úpravě pravidel by už ve středu mohl začít jednat Senát. Podle chystané novely by měla dostat větší pravomoci vláda.

Václav LÁSKA, předseda senátorského klubu /SEN 21/ 
My jsme řekli, že tu armádu, kterou označí vláda svým nařízením, tak v ní je možné sloužit.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Pokud má česká vláda nebo český stát toto kolektivně umožnit, tak to je tak nesmírně složitá otázka, že na to vám dnes
odpověď nedám, protože by byla prostě nezodpovědná.

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka ČT 
Dobrovolníky z ciziny vyzval k obraně Ukrajiny i tamní prezident.

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v ČR 
Kdyby se někdo rozhodl tam jet, tak určitě to nebude s naší pomoci, protože my české zákony neporušujeme.

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka ČT 
Svým občanům povolilo bojovat v ukrajinských řadách, například Lotyšsko, souhlas dala i dánská vláda. Kateřina Samková a
Markéta Žižková, Česká televize.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Skupina PPF. Prostřednictvím svých nadací daruje 100 000 000 Kč dětským uprchlíkům z Ukrajiny, konkrétně jim pomůže se
začleněním v Česku a s placením školní docházky. O peníze z programu mohou základní školy začít žádat poté, co zástupci
PPF a ministerstva školství dohodu v příštích dnech podepíší. Komunistického exposlance Zdeňka Ondráčka podle serveru
Neovlivní vyšetřuje policie. Několik dní před ruskou invazí na Ukrajinu vyjádřil Ondráček na Facebooku svůj obdiv k prezidentu
Putinovi. Policie konkrétní jména ve fázi vyšetřování nekomentuje. Kvůli podezření ze schvalování trestného činu nebo
genocidy řeší už desítky příspěvků na sociálních sítích.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor ČT 
Příspěvek z 18. února, 6 dní před ruskou invazí.

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
Přátelé obdivují Putina za to jeho trpělivost s tou ukrajinskou fašistickou chátrou.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor ČT 
Na dotazy České televize údajnému policejnímu vyšetřování Zdeněk Ondráček nereagoval.

Ondřej MORAVČÍK, mluvčí Policejního prezidia 
Jelikož se dotazujete na konkrétní osobu, tak nám trestní řád v tomto případě neumožňuje se k tomu jakkoliv vyjadřovat, takže
si dovolím jenom takové obecné vyjádření: zabýváme se desítkami případů v rámci celé České republiky.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor ČT 
Jako poslanec v minulosti Ondráček opakovaně proruské separatisty na východě Ukrajiny podpořil. Účastnil se otevření
konzulátu samozvané Doněcké republiky v Ostravě a od jeho návštěvy vedení separatistů se česká diplomacie distancovala.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor ČT 
Nejvyšší státní zastupitelství upozornilo, že veřejný souhlas s útoky Ruska na Ukrajinu může být trestný a hrozí za něj až 3 roky
vězení. Lidé začali policii upozorňovat třeba na web okresního výboru KSČM ve Frýdku-Místku nebo různé příspěvky na
Facebooku.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka/citace: Eva Kociánová; uživatelka Facebooku 
Tímto prohlašuji, že plně souhlasím s aktem pana prezidenta Putina.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor ČT 
Policisté teď jednotlivé statusy a komentáře analyzují, za jakých konkrétních podmínek začnou autora textu stíhat, ale říkat
nechtějí. Policie sleduje i projevy na veřejných akcích. V sobotu před ruskou ambasádou zadržela dva lidi kvůli podezření z
trestného činu. Prověřování jednoho z nich si přebírá centrála proti organizovanému zločinu. Pavel Schrötter, Česká televize.

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 03:33 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 6 934 410,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
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Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Další den války. Další den, kdy na ČT24 věnujeme večer právě Ukrajině. Vítám vás a přeji, pokud možno, klidný večer. První
masivní nasazení ruských raketometů v Charkově a tlak obrněných jednotek na Kyjev. Intenzivní boje na Ukrajině pokračují už
pátý den. Při ostřelování Charkova zabili Rusové podle úřadů desítky civilistů. Dnes se obě strany poprvé sešly u jednacího
stolu a v plánu jsou další rozhovory. Rubl zažívá historický pád. Kvůli západním sankcím vůči Rusku oslabil za dnešek k dolaru
o víc než pětinu. Přispělo k tomu taky oznámení Spojených států, že definitivně zmrazily dolarové devizové rezervy ruské
centrální banky. Moskevská akciová burza pak dneska kvůli obavám z kolapsu vůbec neotevřela. Na pomoc Ukrajincům
přicházejícím do Česka vzniknou ve všech krajích asistenční centra. Řešit budou ubytování, humanitární pomoc nebo dopravu.
Na dvou pražských nádražích už pro příchozí z Ukrajiny fungují informační kiosky. Pro uprchlíky budou také pravidelně k
ukrajinským hranicím jezdit vlaky.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
/záběry ostřelování Charkova/

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No a pojďme začít pohledem přímo na místo dění. Konkrétně do Lvova teď míříme za naším zpravodajem Václavem
Černohorským. Václave, hezký večer.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tak na hranicích s Běloruskem dnes proběhlo to jednání ukrajinských a ruských delegací o případném míru. Co o těch
rozhovorech víme?

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT 
Víme, že trvaly dlouho. Víme, že to nebylo jejich poslední kolo. Účastníci těch jednání z ruské i ukrajinské strany a po tom, co
skončila, tak řekli, že se vrací do svých metropolí ke konzultacím a že se v následujících dnech znovu sejdou. Co o nich víme
dál, je, že nepřinesla žádný zásadní průlom. Jeden z účastníků těchto jednání, poradce ukrajinského prezidenta, později na
svém Twitteru napsal, že ta jednání byla složitá a že ruská strana z jeho pohledu zůstává stále extrémně zaujatá. Jaké byly ty
požadavky konkrétní nebo ty pozice konkrétní, ve kterých obě strany do těch jednání šly, to úplně specificky nevíme, ale
můžeme to odvozovat z předchozích i aktuálních výroků představitelů obou stran. Ukrajinská strana jednoznačně požaduje
okamžité přerušení bojů, okamžité příměří a stažení ruských jednotek z území Ukrajiny. Ruská strana, co požaduje, to můžeme
usuzovat z toho, co bylo zveřejněno z dnešního telefonického rozhovoru mezi Vladimirem Putinem a francouzským prezidentem
Emmanuelem Macronem, ve kterém podle prohlášení Kremlu měl ruský prezident opět zopakovat své výroky o nutnosti
denacifikace, demilitarizace Ukrajiny, uznání anexe Krymu. To jsou požadavky nebo výroky, které jsou z ukrajinského pohledu
naprosto nepřijatelné. Na složitost těch jednání a ten pesimismus, který je obklopuje, ukazuje ještě jedna věc. Zahalil je stín
těch útoků z ruské strany prostřednictvím nevybíravých zbraní, prostřednictvím raketometů, které zasáhly civilní oblasti, obytné
čtvrti ve druhém největším ukrajinském městě Charkově na východě země. Ano, ta jednání mají pokračovat. Je lepší spolu
mluvit než na sebe střílet, ale obě strany, respektive Rusko z eskalace aspoň v tomto směru neustupuje a ten konflikt dále
intenzivně pokračuje.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jak ta mírová jednání vnímají samotní Ukrajinci? Je to spíš nějaká naděje, nebo naopak nevěří, že by ta jednání mohla přinést
klid zbraní?

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT 
On už sám prezident Volodymyr Zelenskyj před začátkem těch jednání nedával, respektive dával najevo svou skepsi vůči nim.
Ale jak už jsem řekl, je možná lepší spolu mluvit nebo pokud ten prostor skutečně existuje, určitě by Ukrajinci uvítali, kdyby k
něčemu ta jednání vedla. Na druhou stranu samozřejmě nepolevují v tom svém nasazení a v té své vůli odhodlání se tady na
Ukrajině proti ruskému vpádu bránit.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Podle těch odhadů z obav o bezpečnost opustilo Ukrajinu asi půl milionu místních. Lvov je jeden z hlavních uzlů, tak jak město
zvládá tenhle nápor?

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT 
Budu chvíli možná zticha, já nevím, jestli slyšíte. /zvuk sirén/

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT 
Podruhé zhruba v 15 minutách tady ve Lvově slyšíme protiletecké sirény a výzvy lidem, aby se uchýlili do bezpečí. To je věc,
kterou jsme tady slyšeli už v předchozích dnech pravidelně, byť je ve Lvově ta situace bezpečnější. Nedochází tady k těm
takovým ostrým bojům jako například v Kyjevě nebo zmíněném Charkově, tak samozřejmě i život ve městě válka ovlivňuje.
Nejvíce tím, že útočiště tady hledá velké množství lidí a z těch středních a východních částí Ukrajiny a také skrze Lvov, skrze
tento dopravní, významný dopravní uzel pokračují dále na západ, ať už je to Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo i jiné státy
ještě dále na západ od místních hranic. Takže dnes možná byl přes den den, který se nejvíce blížil k normálu, řekněme, pokud
to tak vůbec za těchto okolností můžu nazvat. Ale jednoznačně i Lvov ten konflikt a život v něm poznamenává.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Václave, hodně sil a hodně štěstí do Lvova. Vzhledem k tomu, co slyšíme, tak možná budeme radši, když se i náš štáb uchýlí
do bezpečí. Moc ti děkujeme a přejeme, pokud možno, klidný večer.

Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT 
Hezký večer.
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Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Zatím nejtěžší ztráty na civilním obyvatelstvu si vyžádaly dnešní boje o východoukrajinský Charkov. Ruské jednotky tam
nasadily salvové raketomety. Místní úřady hlásí desítky mrtvých a stovky zraněných. Obytnou budovu zasáhla raketa i v
Černihiv asi 150 km od ukrajinské metropole. Požár poničil 2 nejvyšší patra. Při útoku ale nikdo nezemřel. Hlavním cílem
ruských jednotek je ukrajinská metropole Kyjev. Tady je dnešní den ve fotografiích. Ukrajinští obránci rozhazují před barikádou
u města Enerhodar železné ježky na proražení pneumatik. Ruská vojenská kolona v tu dobu byla jen několik set metrů před
nimi. Pouze obvodové zdivo, to zůstalo po včerejším těžkém ostřelování ze základní školy číslo 134 v Charkově. A nápis na
zničeném ruském tanku odkazuje na ostrá slova ukrajinského vojáka, který se na Zmijím ostrově odmítl vzdát ruské válečné
lodi. Na běloruské hranici se dnes sešly ukrajinská ruská delegace, aby se pokusily vyjednat příměří. Na mnoha místech to ale
situaci neuklidnilo a boje tam naopak nabraly na síle. /záběry ostřelování Charkova/

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Teď jedna aktuální zpráva. Ke Kyjevu míří podle satelitních snímků, které má k dispozici New York Times, 27 km dlouhá kolona
vojenské techniky. No a aktuální situaci teď probereme s Milanem Mikuleckým, bezpečnostním analytikem. Přeji hezký večer.

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Hezký večer i vám, i když těžko se to říká.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pokud možno, je to tak. Kyjev, Charkov, všechna ta místa hrůzy, která dnes sledujeme. Na druhou stranu také sledujeme to,
jak se Ukrajina velmi vehementně brání, takže to možná překvapilo i Moskvu. Jak na tom Rusko v tuhle chvíli je? Vyhrává,
prohrává, nebo můžeme spíš říct, že nevyhrává?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Já bych tu odpověď rozdělil na tu vojenskou část a na tu politickou. V té politické brutálně prohrává. Je to nezvládnuté. Je to
nezvládnuté mediálně. A to, co se odvíjí od té vojenské části, je to nezvládnuté i vojensky. Bohužel já nechci říkat moc
prognózy, protože 2 dny zpátky jsem říkal, že pokud Rusům se nebude dařit, tak se bohužel uchýlí ke snaze podlomit morálku
obyvatel, těch civilních. A mám pocit, že k tomu už dneska dochází v plné síle. To, co jsme viděli, ostřelování měst, přímé
ostřelování obydlené zástavby z raketometů, je něco, co jsem myslel, že v Evropě od čečenské války nebo od válek v Jugoslávii
už nezažijeme. Bohužel je to tady zase. Myslím si, že to naplňuje už definici skutečně válečného zločinu. A byl by nejvyšší čas,
aby se tím začal někdo zabývat. Pokud jde o ty strategické cíle, tak tam Rusko prohrává. Já bych očekával kromě té prvotní
snahy zlikvidovat nějak politické vedení Ukrajiny, tzn. to byl ten výsadek v Hostomelu, který podle všeho měl prorazit do Kyjeva
donutit prezidenta Ukrajiny a jeho ministry ke kapitulaci nebo k nějaké dohodě s Ruskem. Ten jednoznačně nevyšel. Ten posun
těch jednotlivých klínů útočných je zoufale pomalý. A to, co mě nejvíc překvapuje, vzhledem k tomu, že Rusové operují z území
Běloruska, tak zatím nedošlo díky Bohu k odříznutí spojení s tím svobodným světem. Když jste tady mluvila s vaším kolegou ze
Lvova, tak já bych očekával, že Lvov bude právě jeden z těch prvních cílů nejenom proto, že je to dopravní uzel, přes který se
snaží lidé, kteří mohou z té Ukrajiny odejít, tak odejít. Ale to je i uzel, kudy proudí ta spojenecká pomoc. Protože když se
podíváte na mapu a půjdeme od severu, tak vlastně Ukrajina má ze severu za souseda Bělorusko, z východu nepřátelské
Rusko. Bělorusko je také nepřítel dnes. Má tam hranici s Polskem a se Slovenskem, což jsou země, které mu můžou poskytnout
nějakou podporu. Bohužel dnes Maďarsko se vyjádřilo, že přes svoje území žádnou pomoc na Ukrajinu pouštět nebude. A ta
hranice s Rumunskem je poměrně krátká, je u Černého moře. A obávám se, že Moldavsko, které má na svém území také
nepřátelskou ruskou armádu v Podněstří, asi nebude příliš vstřícné, protože by riskovalo eskalaci konfliktu i na území Moldávie.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
27 kilometrová kolona, která míří do hlavního města, do Kyjeva, to je aktuální zpráva, kterou jsme teď říkali. Má Kyjev šanci se
ubránit něčemu takovému?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Kyjev má šanci se ubránit. Záleží na odhodlání jeho obránců, záleží na schopnostech jejich posilování, doplňování, odsunu
raněných a podobně. Nicméně jakýkoliv boj ve městě, tak jak je známe i z historie z 2. světové války, například likvidace
varšavského povstání ze strany Německa za tichého souhlasu Ruska, je brutální a je tragický pro obyvatele toho města. Já
očekávám, že Rusové po nějakém počátečním překvapení síly toho ukrajinského odporu, tak se v nich bude hromadit vztek z
narůstajících ztrát a podobně. A bude to odnášet právě to civilní obyvatelstvo. Takže čekám v nejbližších dnech, že se pokusí
vyřadit kritickou infrastrukturu, tzn. odříznout ty města, která budou v obklíčení, od přísunu elektřiny, vody, plynu. A ty záběry,
které jsme viděli třeba z kyjevského metra, kde jsou skutečně ženy a děti které už dneska nejsou příliš povzbudivé, tak pokud
dojde k skutečně masivním výpadkům elektřiny, tak mohou být i tragické.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
My jsme dnes slyšeli zprávy o vojácích, kteří říkají, že mysleli, že jdou na cvičení, kteří se údajně měli jít bezelstně zeptat na
policejní stanici, kde si natankovat. O ruských vojácích, kteří říkají, že zkrátka nevěděli, do čeho jdou. Jednak první otázka míří
k tomu, jestli je to možné, jestli opravdu netušili? A druhá otázka, jestli to nesvědčí o nepřipravenosti Ruska na tak rozsáhlou
operaci? Jestli zkrátka Rusko neočekávalo, že bude za pár dní hotovo a že Ukrajinci se nebudou tak vehementně bránit?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Já mám skutečně jako protichůdné pocity. Na jednu stranu vedení ruské armády, náčelník generálního štábu Valerij Vasiljevič
Gerasimov skutečně není žádný amatér. Rusové mají jednotky, které prošly nasazením v Sýrii, mají nějaké zkušenosti právě i z
bojů v těch urbanizovaných oblastech. A na druhou prostě je to brutální amatérismus. K tomu vašemu dotazu, jestli ti kluci,
protože skutečně to jsou kluci, který jsou na těch záběrech jako zajatci, jestli říkají pravdu. Já bych jim i věřil. Nebylo by to
poprvé. Pokud si vybavíte rok 1968, tak samozřejmě my dva si asi nevybavíme naživo, ale pokud si vybavíte ty historické
záběry a dokumenty, tak skutečně ty tehdy sovětské jednotky, které sem přijely, tak to byli vyplašení vojáci, kteří sem šli s tím,
že jdou na pomoc osvobozovat od kontrarevoluce, od Američanů a podobně. A byli překvapeni, když místní obyvatelé jim
vysvětlili, že jsou okupanti. Také tehdy došlo k tomu, že vlastně Rusové velice rychle nebo Sovětský svaz tyhlety první invazní
jednotky stáhl. A ty jednotky, které přišly a které je nahradily jako okupační síla, tak ty už byly umístěny a drženy v těch
kasárnách a v těch vojenských prostorech tak, aby neměly možnost kontaktu s tím českým civilním obyvatelstvem. Navíc tady
je to ještě umocněné tou jazykovou blízkostí, takže myslím si, že to na ně musí mít jako silně depresivní vliv. To jsou ti kluci,
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takoví ti chudáci, ti "záklaďáci". A mám pocit, že většinou se jedná o posádky logistických zásobovacích kolon, které se
Ukrajincům skutečně daří nějakým způsobem likvidovat. Na druhou stranu viděl jsem i záběry pořízené civilním Ukrajincem z
okna, kde postupují výsadkové jednotky, používají jejich výsledkové bojová vozidla pěchoty, a to byl profesionální postup
městem, kdy skutečně ten výsledek byl sesedlý, vozidla postupovaly s rozestupy. Ta pěchota je vzájemně kryla a podobně. Já
myslím, že to je i současný stav ruské armády, na jednu stranu Rusové dokáží vyrobit zbraně, které snesou srovnání. Ale
dokáží je vyrobit skutečně pouze v prototypech. Jejich průmysl, jejich metody řízení, ale i metody řízení státu nejsou schopné
umožnit sériovou výrobu, takže když dneska, když se podíváte na techniku, která bojuje na Ukrajině, tam bude technika
mentálně ze sedmdesátých, osmdesátých let na obou stranách. Ukazuje se, že ruská propaganda byla velice účinná, nejenom
vůči prostým Rusům, ale i vůči zahraničí, protože to jejich předvádění prototypů a různých modernizací skutečně vyvolalo ve
zbytku světa pocit, že to je standardní obrázek ruské armády. Není.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Válka probíhá ale taky v kyberprostoru, a proto já teď zdravím Tomáše Zaťka, etického hackera, který se k nám připojuje.
Hezký večer.

Tomáš ZAŤKO, IT expert, etický hacker Citadelo 
Dobrý večer přeji.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tak my v poslední době čteme hlavně samozřejmě o skupině Anonymous, čteme o těch útocích na Kreml, na ruská státní
média atp.. Jakým způsobem vlastně ty útoky probíhají. Můžete nám to popsat jako laikům, v čem to vlastně spočívá.

Tomáš ZAŤKO, IT expert, etický hacker Citadelo 
Jsou jen dvě úrovně těch útoků, jedna je taká charakteristická. Tzn. že jsou to nějak volné skupiny lidí, které je nemají podporu
žádné konkrétní vlády a druhý typ, to jsou profesionální hackeři, placení vládou s vysloveně vojenskými cíly. To, co vidíme
například ty Anonymous. Tak to jsou právě ty volné sdružení, a to, jak probíhají ty útoky, jsou typicky a vyřazení těch systémů z
provozu, to znamená, že když si si nějakou stránku koukáte stále dokola velmi často, tak zvyšuje zátěž na ty servery a pokud ta
zátěž je příliš velká, tak ty servery zkolabují a nestihnou a nestíhají obsluhovat ten provoz. Druhá část část jsou už takové
pozajistné hackerské útoky, kdy už toto musí dělat /nesrozumitelné/ profesionálové, který využívají konkrétní zranitelnosti a
skuliny v těch systémech, aby dokázali udělat i nějaké jiné činnosti jakoby vyřadění do systému, například krádež nějakých
údajů, anebo nějaké trvalé, nebo dlouhodobé neškodnění systémů. Například vymazat všechny údaje.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
My máme jednak tedy skupiny hackerů, které bojují jaksi za Ukrajinu, ale také máme skupiny hackerů, které jsou prokremelské,
ať už v Bělorusku nebo v Rusku. Jak silné mohou být tyto skupiny. Obě 2 myslím, vůči sobě ty protiruské, proruské.

Tomáš ZAŤKO, IT expert, etický hacker Citadelo 
V této chvíli je zřejmé, že ty proruské skupiny mají na své straně velmi dobře připravených IT státem sponzorovaných hackerů
kterou a odpověď na proti Rusům, respektive na podporu Ukrajiny, co se týká profesionálních armádních hackerů, je na
takovou odpověď v této chvíli pozdě, a protože takéto úlohy si vyžadují detailní znalost těch cílů, kdyby někdo chtěl například
vyřadit z provozu nějaké počítačové systémy, které řadí nějakou moderní techniku, i když teda jako před chvíli poslechli otazné
či takové, se vůbec v těch /nesrozumitelné/ používají, ale kdyby někdo chtěl například ze západních zemí použít takové metody,
tak v zásadě začím dnes s takovým typem útoku jsou je pozdě. Na druhé straně, pokud některé nápadné vlády už měly
předpřipravené nějaké nástroje, nějaké přístroje story a přístupy do ruských systémů, tak oni právě v této chvíli mají možnost
zasáhnout do toho konfliktu, a to bez toho, aby se dalo jednoduchým způsobem dokázat, kdo konkrétně za tím stojí, toto je
jakoby podle situace je výhoda nebo nevýhoda kybernetické války, že je vždy těžké přisoudit konkrétní útok, konkrétnímu
aktérovi.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Já jsem slyšela taky obavy od různých mých přátel a známých, kteří sledovali počínání hackerů konkrétně třeba právě ze
skupiny Anonymus, kteří říkali, tak jestli tady existuje skupina nějakých lidí, o kterých nevíme, kdo jsou, kdo za nimi stojí, odkud
jsou, oni jsou během chvíle schopni zaútočit na Kreml, na ruská státní média, tak mně to nedělá úplně klidným, říkali třeba. Mají
jsou tyhle obavy na místě v té kybernetické válce, řekněme.

Tomáš ZAŤKO, IT expert, etický hacker Citadelo 
To, co v této chvíli vidíme, nejjednodušeji jsou takové útoky, které možná vypadají zajímavě v novinách, hlavně proti té ruské
straně, jsou takové úsměvné, například na některých benzínových pumpách jsou, v Rusku, jsou nefunkční platební terminály a
vyhlašují tam sláva Ukrajině a podobně. Ale to, čeho se v tý chvíli třeba obávat právě ty profesionální útoky, když to Rusové
dokážu vyřadit z provozu, ukrajinský internet, případně dokážu tam nasadit úspěšné a malware, který vymazává velké množství
údajů ze serverů obrana ukrajinských kritických infrastrukturách. Nakonec už začátkem této války Rusové dvakrát, Rusům se
2× podařilo vypnout velké části ukrajinské elektrickej sítě. Dvakrát jim zhasly světla, takže tohoto já bych se bál o dost více.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tomáš Zaťko, etický hacker byl hostem Devadesátky. My mu za to moc děkujeme. Přeju klidný večer.

Tomáš ZAŤKO, IT expert, etický hacker Citadelo 
Děkuji, pěkný večer.

Alla SIREJAKOVÁ, obyvatelka Kyjeva 
Strávila jsem 2 dny ve stanici metra. Lidé se tam navzájem podporují. Dělí se o jídlo, telefon nebo o cokoliv, co potřebujete pro
život v podzemí. Snažíme se být pozitivní. Snažíme si navzájem pomáhat.

Alexandra ROŠEVSKÁ, obyvatelka Kyjeva 
Moji rodiče žijí v jiné části města a já jsem s nimi neustále na telefonu, ale je to znepokojivé, protože s nimi nejsem. Celý den
sedím doma a čtu informace o tom, co se děje. Teď to poprvé, co jsem po dvou dnech.
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Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ruská technika prošla v poslední době větší modernizací než ta ukrajinská.

Vladimír PISKALA, redaktor 
Modernizované tanky T-72 a T-90. Hlavní síla pozemních ruských jednotek, v obou případech jde o pokračování vývoje
sovětských lehkých tanků a v obou případech je i stejná posádka. Velitel, řidič, střelec. Dělo se nabíjí automaticky, a to je
zároveň i slabé místo obou typů tanků.

Jan KOFROŇ, politický geograf, odborník na válečné konflikty 
Největším problémem je, že ty náboje jsou tam takhle uložený dokola, vlastně v té věži nebo pod tou věží.

Vladimír PISKALA, redaktor 
Při zásahu tak hrozí, že se odpálí i munice přímo v tanku.

Jan KOFROŇ, politický geograf, odborník na válečné konflikty 
A to samozřejmě potom vede k těm katastrofálním ztrátám, kde občas na těch obrázcích vidíme, že to tomu tanku urve odstřelí
doslova tu věž, která má samozřejmě několik tun.

Vladimír PISKALA, redaktor 
Podle odborníků Rusové v prvních dnech útoku méně využívali dělostřelectvo. To se ale teď mění.

Jan LUDVÍK, výzkumný pracovník, Pražské centrum pro výzkum míru 
Klíč těch ruských ozbrojených sil a ta jejich doktrina je, že dělostřelectvo a raketově dělostřelectvo rozstřílí a ty pozemní síly už
to v podstatě jenom obsadí.

Vladimír PISKALA, redaktor 
Ruská armáda se často přesouvá po silnicích. Pro Ukrajince jsou tak kolony snadnější cíl. Navíc Rusové prozrazují směr
dalšího postupu.

Jan KOFROŇ, politický geograf, odborník na válečné konflikty 
Bych to nazval možná arogance a možná velkého jako optimismu a dělají podobné chyby jako poměrně často.

Vladimír PISKALA, redaktor 
Nejúčinnější je nasazení tanků v otevřené krajině. Pro obránce je ničení obtížnější, protože se musí dostat relativně blízko.
Naopak ve městech jsou tanky mnohem zranitelnější. Vystavují se totiž blízkému útoku. Ten navíc může přijít i shora, kde je
opevnění slabší. Ukrajinské úřady navíc takto radí, aby podomácku vyrobené Molotovovy koktejly lidé házeli do oken, k motoru
nebo do míst, kudy se do vozidel dostává vzduch. Vladimír Piskala, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A pokračujeme s Milanem Mikuleckým, s bezpečnostním analytikem. Dnes se objevily také zprávy, že Rusko údajně používá
vakuové bomby, které jsou tedy, které vylučuje ženevská, ženevská konvence. Taky se objevily zprávy, tedy o použití
raketometů typu Kaťuša. Co nám to říká o ruské strategii v boji?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Ale že přechází skutečně k nasazení té brutální síly. A to, co jsme viděli v těch prvních dnech, tak to byl takový pokus. Ne
opsat, ale po ruském způsobu interpretovat americké údery tak, jak je známe. Tzn. napřed údery za pomocí přesných zbraní,
střely s plochou dráhou letu, které skutečně ničí ta klíčová místa, místa velení, spojení a podobně. Ani to se Rusům evidentně
nepovedlo. Potom, co došlo k selhání vlastně toho postupu na ty klíčová města, jako je Kyjev, Charkov a podobně, tak přichází
ta brutální síla. Tzn. přímá palba raketomety Grad, což jsou nástupci právě Kaťuší, což je zbraň, která by se v místech, kde je
civilní obyvatelstvo, v žádném případě neměla používat, protože není přesná. Viděli jsme i nějaké ztráty. Skutečně byly mrtvé
děti dneska, zásahy dětských školek a podobně. A pokud se potvrdí skutečně použití termobarických zbraní, což je střela, která
vlastně po dosažení toho cílového prostoru vytvoří takový aerosolový oblak, a který potom dojde k jeho iniciaci vlastně k tomu
výbuchu, tak to je skutečně brutální věc proti živé síle. Byla vyvinutá na to, abyste likvidovala bunkry, kde se schovávají
nepřátelští vojáci, pokud je Rusko bude používat na likvidaci sídlišť, kde se schovává civilní obyvatelstvo, já nevím, co by měl
potom svět dělat.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pořád se mluví o tom, že máme posílat na Ukrajinu zbraně, že se snažíme pomoci zbraněmi, že je potřebuje, že potřebuje
munici. Čím může Česká republika Ukrajině pomoc. Čím konkrétně, jaké zbraně ani potřebují, jaké my můžeme nabídnout?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Ukrajina potřebuje všechny zbraně, ale ten čas, kdy jsme je mohli poskytnout, tak ten už je nenávratně pryč. Je nenávratně
pryč, protože je náročný logistickou přepravu a hlavně ty zbraně nějaké sofistikovanější typu letadla, vrtulníky, tanky, radary
jsou i náročné na čas na výcvik těch posádek. Já jsem tady někde zaznamenal ve veřejném prostoru v Čechách návrh
poskytnout Ukrajincům naše tanky T-72, bitevní vrtulníky MI-24. Je to zajímavá myšlenka, ale vzhledem k počtu tanků, které
česká armáda má, by to bylo hodně odvážné gesto. Vzhledem k tomu, že ukrajinská armáda tanky T-72 ve výzbroji vůbec
nemá, naopak je používá armáda Ruské federace, tak tam bych se skutečně obával těch případů tzv. friendly fire, té přátelské
palby, že Ukrajinci by likvidovali vlastně tyhle tanky, a ten počet by ani nebyl takový, aby něco mohl ovlivnit. Dobrá cesta byla
ta, kterou volilo od počátku Polsko a Velká Británie, což mimochodem úplně neslyším v tom veřejném prostoru, ale postoj
Polska, které je v rámci Evropské unie silně kritizované, a Velké Británie, která z Evropské unie odešla, tak to bylo něco, na co
člověk mohl být pyšný, protože tyhle země mnohem dřív než všechny ostatní začaly tu Ukrajinu podporovat zbraněma, které pro
ně mají smysl. Ta válka s Ruskem, pokud ji povedou symetricky jako armáda s armádou, tak ukrajinská armáda má tu pozici
výrazně slabší, je to dané demografií, je to dané prostředky, které Ukrajina v minulosti vynakládala oproti Ruské federaci do
své armády. Nicméně ta válka vedená za pomoci, ať už Ukrajinci dnes ohrožují ruské letectvo a operace ruských vrtulníků tzv.
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menpedy, střely typu Stinger, kterou skutečně odpálíte od ramene a ona si ten cíl sama najde, střely Javelin, které používáte
stejným způsobem proti obrněné technice, tak Rusům působí ztráty a jsou pro tu válku, a je to něco, co skutečně Ukrajincům
pomáhá. Tyhle zbraně my bohužel nemáme, říkám, bohužel. V minulosti jsme je mohli mít, diskutovala se tady nabídka
americké strany zrovna na rakety Stinger několikrát, zažil jsem i to v roce 2014. Nikdy jsme jí bohužel nevyužili, takže tuhle
cestu jsme si sami zavřeli. Nicméně, když jsem zmiňoval to Polsko a Velkou Británii na začátku, tak nejsem úplně trvale v České
republice v posledních letech. Z ministerstva obrany jsem odešel někdy v roce 2018. Já musím říct, že v těchhle dnech jsem
skutečně pyšný na to, co vidím, jsem pyšný na našeho premiéra. Jsem pyšný na ministryni obrany, kdy prostě po nějakých
možná slabších chvílích na tom začátku to tak nepůsobilo, ale dneska skutečně ty lidi dělají svoji práci a dělají ji fakt dobře.
Pomoc Ukrajině z naší strany má několik rovin. Jedna věc je to, co může armáda darovat ze svých zásob. Druhá věc, o které se
teď hovoří. Mám pocit, že ministryně svolala jednání se zástupci zbrojařů, kde s nimi na to téma diskutovala, je tahle ta pomoc a
tam je několik rovin. Je tam rovina finanční a je tam potom rovina právní. Finanční je ta, že Ukrajina má omezené prostředky na
nákup zbraní v zahraničí. Nevím, jak je to v České republice, jinde to většinou funguje tak, že místní ukrajinský velvyslanec má
k dispozici nějaký rozpočet. Za něj se snaží nakoupit maximum zbraní pro Ukrajinu. Pokud by tomu tak bylo i v České republice,
věřím, že i zde ty finanční zdroje jsou nějakým způsobem omezené. Pokud Česká republika deklarovala, že chce poskytnout
Ukrajině peníze na nákup těch zbraní, tak rozhodně nesmysl je posílat na Ukrajinu, tam si Ukrajinci nic nekoupí. Rozhodně je
nesmysl distribuovat přes ministerstva, i kdyby tam byla sebevětší snaha o rychlost, ale ty peníze poskytnout ukrajinské
ambasádě tady, ukrajinská ambasáda určitě ví, co potřebuje, a ta může komunikovat napřímo s těmi českými zbrojaři, ať už
prostřednictvím jejich asociace nebo určitě mají zmapováno, kdo co nabízí. A ty zbraně nakupovat. Potom je tady druhá rovina,
ta je právní a legislativní, za prvé, pokud budete vynakládat finanční prostředky státu na nákup zbraní, tak musíte postupovat
podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Naštěstí ten náš má paragraf, možná se pletu, tuším 198, který říká, že v případě,
že probíhá v nějaké zemi válečný konflikt, je to v zájmu bezpečnosti České republiky, tak můžete nakupovat napřímo. Nemusíte
postupovat ty peripetie výběrového řízení, a pak je tam ještě jedna věc, a to je licenční řízení, které bývalo v minulosti v České
republice skutečně bolavé, které vyjadřuje se vám ministerstvo průmyslu a obchodu ministerstvo zahraničních věcí,
zpravodajské služby, ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany. Jsou tam různé zájmy, často to bývalo i zneužíváno v rámci
nějakého konkurenčního boje, takže než se v Čechách vyřídila licence na dodávku zbraní, na kterou měl český výrobce
kontrakt, tak ten už ty zbraně nakoupil někde jinde. Ale když jsem zmiňoval skutečně tu hrdost, kterou dneska můžu mít na
představitele našeho státu, tak věřím, že pokud bude dobrá vůle, tak skutečně můžou donutit ty úředníky tento proces,
maximálně zrychlit, a pak máme možnost ty zbraně tam nějakým způsobem dopravit, dokud ještě máme možnost přes ty hranice
je dopravit.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tak budeme doufat. Milan Mikulecký, bezpečnostní analytik, byl hostem devadesátky a já mu za to moc děkuji a přeji hezký
večer.

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Díky za pozvání.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A míříme přímo na ukrajinské hranice, konkrétně na ty polsko-ukrajinské. Tam totiž moje kolegyně Barbora Maxová. Báro,
hezký večer.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka 
Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tak Polsko nese tu největší tíhu konfliktu na Ukrajině, jak to vlastně zvládá ten příliv lidí?

Barbora MAXOVÁ, redaktorka 
Pokud se budeme bavit o té situaci přímo na hraničních přechodech, tak ta nejvytíženější místa jsou momentálně na pokraji
kolapsu. Tvoří se tam fronty dlouhé až 35 km, lidé tam musejí čekat i více než 24 hodin, a to navzdory tomu, že polská vláda se
ten jejich průchod snaží usnadnit,. Nekontroluje už očkovací certifikáty, pohraniční stráž pouští dál lidi, kteří nemají platné pasy,
ale jednoduše těch lidí přichází tolik, že ten průchod je pomalý. Jen za den přišlo sem do Polska 70 000 uprchlíků. Pokud se ale
podíváme přímo sem na polské území, tak ta pomoc je velice dobře organizovaná. V blízkosti těch nejvytíženějších
pohraničních přechodů vzniklo už 9 uprchlických center. Působí tam, jak polská armáda, tak taky humanitární organizace jako
Červený kříž. Lidé tam rozdávají jídlo, teplé deky poskytují jim základní lékařskou péči, ale třeba také informace, pokud chtějí v
Polsku žádat o azyl.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jsou nějaké odhady, kolika lidem, takto ještě Polsko poskytne útočiště.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka 
Tak polská vláda už několikrát avizovala, že přijme milion běženců, nicméně od počátku té ruské invaze na Ukrajinu přišlo do
Polska přes 320 000 lidí, takže ty počty mnohonásobně přesahují očekávání politiků. Musíme si ještě počkat na to, jak se ta
situace bude dál vyvíjet. Nicméně OSN odhaduje, že ten konflikt na východě Ukrajiny by mohlo vyhnat ze svých domovů až 5
milionu lidí. Už teď polská vláda momentálně zjišťuje od jednotlivých měst, kolik uprchlíků budou moci přijmout a kolik zdrojů
budou potřebovat, aby byla schopna se o ně postarat.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Báro, řekni ještě, jaká je v Polsku nálada. Obávají se Poláci toho ozbrojeného konfliktu, který mají přímo za hranicemi?

Barbora MAXOVÁ, redaktorka 
Rozhodně tady ty obavy cítit jsou. Ono si musíme uvědomit, že Polsko sdílí s Ukrajinou 500 km dlouhé hranice. Právě dnes asi
15 km od polského území dopadla jedna z ruských raket, tady v nedaleké vesnici Hrubošov byly slyšet ta výbuchy, otřásly se
tam okna. Za vše také mluví zkušenosti z toho minulého týdne, kdy dopadla další ruská raketa asi 70 km od polského území.
Lidé okamžitě začali rychle skupovat benzín, protože na sociálních sítích se začaly šířit dezinformace, že pohonné hmoty tady v
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Polsku dojdou, anebo, že jejich cena půjde rychle nahoru.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Barbora Maxová, která je na polsko-ukrajinské hranici. Báro, příjemný večer.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka 
Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A posouváme se dál, konkrétně na slovensko-ukrajinské pomezí, kam zdravím Petra Obrovského, Petře, příjemný večer, pokud
možno i tobě.

Vladimír PISKALA, redaktor 
Příjemný večer přeju.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Slovensko dnes požádalo o asistenci při registraci uprchlíků z Ukrajiny a požádalo o pomocné Česko, ale taky unijní agenturu
Frontex. Ta by měla pomoci strážit právě slovensko-ukrajinskou hranici. Skutečně se tam ta situace tolik dramatizuje?

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT 
Zatím neznáme přesné parametry té pomoci. Nevíme o co konkrétně Slovensko požádalo Frontex. O tom, že by sem mohly
přijet v případě konfliktu na Ukrajině čeští policisté, už mluvili ministři vnitra obou zemí zhruba před měsícem v Bratislavě. Na
Slovensku to vypadá tak, že on je kritická situace na hraničních přechodech, to jsou úzká hrdla. Podél té hranice jsou
konkrétně 3 přechody, kde se samozřejmě hromadí lidé a v těch příhraničních obcích, kam přichází velké, velké množstvín
pomoci. Panuje místy, až bych řekl chaos, nebo určitá živelnost. Tam je to vidět nejvíc jinak dál od hranice na východním
Slovensku, to je není žádná uprchlická krize pouhým okem viditelná, nicméně na té hranici je třeba dát tomu řád dát tomu
určitou organizaci. My jsme dnes byly ve Vyšném Německém. To je už velký prostor, který připomíná tržiště, je tam hromada
stanů, stánků, různých dobrovolníků různých organizací, které nabízejí všechno možné od odvozu přes SIM karty přes jídlo, pití
pleny, kojeneckou výživu, hygienické potřeby, celou řadu dalších služeb, až dnes jsme tam viděli zástupci okresního úřadu z
Košic, který to tam začal nějakým způsobem organizovat, aby se to místo neustával. Tak, že to je hlavní úkol Slovenska
organizace logistika, měli by tomu pomoci tzv. hotspoty by měly začít fungovat už dnes, bohužel se nepodařilo spustit, čeká
ještě nějaké formality ze strany vlády. Měli bysme začít fungovat zítra a ty by mohly i zvýšit propustnost té hranice na
hotspotech totiž budou registrovat lidi, kteří přicházejí bez dokladů právě na hotspotech by mohli pomáhat i čeští policisté a
také by tam příchozí z Ukrajiny měli dostat zdravotnickou pomoc, protože přicházejí stále víc vyčerpaní stále víc unavení lidé na
ukrajinské straně čekají v kolonách ve frontách desítky hodin.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pokud by příliv těch uprchlíků nejen neustával, ale i se zvyšoval, protože to je pravděpodobné, je na to Slovensko připravené.
Počítá s tím mám na to kapacity.

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT 
Zatím tvrdí, že ano. Na Slovensku se počítá s ubytovacími kapacity kapacitami pro desetitisíce lidí těch nabídek v posledních
dnech bylo velmi mnoho. Stát má připravená azylová centra, ubytovny a různé areály, které jsou ve vlastnictví ministerstev jsou
připravené samosprávy. Každá obec je schopná nabídnout nějaký kulturní dům sokolovnu nebo třeba tělocvičnu, ale košický
prešovský kraj nabídli svoje prostory univerzity nabídli svoje prostory, takže odhaduje se ta kapacita v desetitisících, zatím se
nenaplnila, protože zatím odhaduje zdejší Červený kříž, na a 80 % těch Ukrajinců, kteří přicházejí na Slovensko, pokračuje dál
na západ nejčastěji směrem do Česka pro představu dosud od čtvrtka do dnešního dne podle slovenského policie podle
slovenské policie překročil hranici víc než 40 000 Ukrajinců, ale znovu říkám, pro většinu z nich je Slovensko tranzitní zemí.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Petr obrovský kolega, který je na Slovensku-ukrajinských hranicích, kam ho zdravím, Petře děkujeme.

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT 
Na shledanou.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A další pro dnešek hodně klíčová země. Spojené státy tam máme kolegu Davida Čeřovského. Zdravím do Spojených států
Davide hezký večer.

Tomáš ZAŤKO, IT expert, etický hacker Citadelo 
Dobrý den.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Spojené státy se tedy připojily k těm razantním ekonomickým sankcím. To víme, ale nabízí se otázka, co dál, co když Ukrajina
tomu vojenskému tlaku ze strany Ruska neodolá.

David MIŘEJOVSKÝ, redaktor 
Spojené státy dělají vše pro to, aby mu odolal. Spojené státy dodávají Ukrajině obranný materiál, a to dlouhodobě, ve výši
stovek milionů dolarů právě teď míří na Ukrajinu zbraně za přibližně 350 000 000 USD. Joe Biden, americký prezident, žádá
kongres, aby schválil mimořádné výdaje ve výši téměř 6,5 miliardy dolarů na výdaje, které souvisí s humanitární pomocí a
právě dodávkami tohoto obranného materiálu, jak tady vždy oficiální místa nezapomenou doplnit, no. A potom jsou tady další
kroky, kterých, o kterých určitě budeme ještě mluvit, například před malou chvílí velvyslanec Ruské federace při OSN Devienza
by za oznámil, že Spojené státy označily dvanáct jeho spolupracovníků ruských diplomatů při OSN za persony non grata a oni
mají týden na to, aby ze Spojených států odjeli.
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Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Joe Biden má jednat ze zahraničními spojenci o jednotném postupu vůči Rusku. Hrozí nebo nebo je naděje, že se dohodnou
ještě na nějakých dalších sankcích.

David MIŘEJOVSKÝ, redaktor 
Velmi pravděpodobně ano, já bych počkal do zítřka, kdy má prezident Biden vystoupit před oběma komorami kongresu a
přednést svoji první zprávu o stavu unie. Tam velmi pravděpodobně za prvé nastíní další postup po západu a také nejspíš
oznámí nějaké například další sankce zacílené na přímo na nějaké lidi z blízkého okolí Vladimira Putina a podobně. Ono ale
kdyby nic z toho už americký prezident nedělal, tak podle místních komentátorů má obrovskou zásluhu na tom, že v této chvíli
západ jednotný a asi nikdo nemusí příliš lovit v paměti, jak vypadaly vztahy mezi zeměmi Severoatlantické aliance před rokem,
rokem a čtvrt předtím než nastoupil do úřadu Joe Biden. Během úřadování jeho předchůdce Donalda Trumpa, který se
rozhádal například s Německem, Angele Merkelové vzkazoval, že stáhne všechny vojáky Spojených států z německých
základen, že jejich část nechá poslat do Polska a také se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že Spojené státy nepotřebují
evropské spojence, že nepotřebují Severoatlantickou alianci, že mohou být sami za sebe. Toto všechno velmi pravděpodobně
mohlo mít nějaký dopad na uvažování Vladimira Putina. Je otázkou, zda ho to třeba nepřivedlo právě k těm myšlenkám
rozpuštění invaze na Ukrajinu, když viděl v té době, na konci ještě roku 2020, jak je Severoatlantická aliance de facto
rozhádaná, nejednotná.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Evropské země navyšují dodávky vojenské pomoci Ukrajině, Kyjev má dostat tisíce protitankových střel, pěchotních zbraní,
dělostřelectvo. Chystá se k něčemu takovému i Washington?

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT v USA 
Ano, já už jsem to naznačoval, Washington dlouhodobě dodává zbraně, tady, jak jsem říkal, se tomu říká dodávky obranného
materiálu a je to skutečně dlouhodobá záležitost. Spojené státy roky pomáhají s budováním ukrajinské armády. Vzpomeňme si
na rok 2019, na první impeachment Donalda Trumpa, vždy to právě bylo v souvislosti s Ukrajinou a těmi dodávkami. Tehdy
demokraté zjistili nebo dostal se na veřejnost záznam nebo začalo mluvit o telefonátu mezi Donaldem Trumpem a právě tehdy
nově zvoleným ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Donald Trump tehdy hrozil, že zastaví dodávky právě tohoto
vojenského obranného materiálu na Ukrajinu ve výši 400 milionu dolarů, pokud z Ukrajiny nedostane nějaké informace, nebo
pokud Ukrajina nezačne vyšetřovat huntera Bidena a jeho podnikání na Ukrajině. Hunter Biden je syn dnešního amerického
prezidenta a v roce 2019 Donald Trump předpokládal, že Joe Biden bude jeho vyzyvatelem pro prezidentské volby v roce
2020.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
V New Yorku se schází na mimořádném zasedání Valné shromáždění OSN. Co z něj má vzejít? Má OSN nějaké páky, jak
ukončit konflikt na Ukrajině?

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT v USA 
Pokud by OSN mohla ukončit konflikt na Ukrajině, tak už by to nepochybně udělala. OSN je mezinárodní fórum, kde ostatní
státy vytvářejí tlak na Rusko, snaží se ho přesvědčit, aby zastavilo invazi, stáhlo svá vojska a řešilo celou situaci diplomatickou
cestou. V této chvíli je svoláno mimořádné Valné shromáždění. Je to od roku 1950 teprve pojedenácté. Je to samo o sobě
velice výjimečná záležitost, kde teď několik dní bude probíhat rozprava. Velká část států v čele samozřejmě s USA budou
vystupovat velice kritickými projevy směrem k Rusku a Vladimiru Putinovi. Před malou chvíli už vystoupil právě zástupce mnou
předtím zmiňovaný Ruska Něbenzja, který opět zopakoval to, co říká Rusko dlouhodobě, asi to nemá smysl opakovat, o
nacistech a malé operaci, která je zacílena pouze na oblast Donbasu. Po této rozpravě, která skončí nejspíš ve středu nebo ve
čtvrtek, se bude hlasovat a je velmi pravděpodobné, že státy schválí rezoluci, která bude velice tvrdá vůči Rusku. Druhá věc
ale je, že ta rezoluce není nějak závazná. Je to ale velice silný symbol a signál mezinárodního společenství směrem do Moskvy.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
David Miřejovský, náš kolega ve Washingtonu. Davide, díky a na viděnou.

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT v USA 
Pěkný den.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal žádost o přijetí své země do Evropské unie. Už dříve během dne v projevu
řekl, že Ukrajina žádá o okamžité přijetí. Podle nové speciální procedury. Země si to podle jeho slov zaslouží a je to možné.
Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella Ukrajina sice má evropskou perspektivu, praktická pomoc je ale v krátkodobém
hledisku užitečnější.

Josep BORRELL, vysoký představitel EU pro zahraniční politiku 
Vstup Ukrajiny do unie není na pořadu dne. Musíme zabývat praktičtějšími věcmi. Členství je něco, co bude každopádně trvat
mnoho let. Teď musíme mít odpověď pro následující hodiny, ne roky. Ukrajina má jednoznačně evropskou perspektivu, ale teď
musíme bojovat proti agresi.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Poprvé od začátku konfliktu se sešli ukrajinští a ruští vyjednavači, konkrétně na ukrajinsko-běloruské hranici. Rozhovory začaly
před polednem a měly nejméně 3 kola. Klíčovým požadavkem Kyjeva je okamžité příměří a stažení ruských vojsk z ukrajinského
území. Moskva konkrétní podmínky upřesnila až během jednání. Mír na Ukrajině je podle prezidenta Putina možný jen, pokud
bude Kyjev neutrální, denacifikovaný a demilitarizovaný, jak řekl, a bude formálně uznána ruská kontrola nad anektovaným
Krymem. Hlavy státu se schůzky neúčastní. Delegaci vede za ukrajinskou stranu. Ministr obrany Oleksij Reznikov. V čele Rusů
dorazil poradce prezidenta a bývalý ministr kultury Vladimir Medinskij. Ukrajinci měli problém dorazit na místo jednání a nakonec
přiletěli vrtulníkem.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
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Miloš Zeman s dalšími 27 prezidenty vyzval členské státy Evropské unie, aby Ukrajině projevily maximální politickou podporu a
umožnily institucím Evropské unie podniknout kroky k okamžitému udělení statusu kandidátské země a k zahájení procesu
přístupových jednání. V této kritické chvíli znovu opakujeme naši plnou solidaritu s Ukrajinou a jejím lidem. A já už teď zdravím
Michaela Romancova, politického geografa, s kterým jsme ve spojení, hezký večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
My dnes mluvíme o tom, že začala mírová jednání, dá se ale vůbec použít to sousloví mírové jednání v momentě, kdy
sledujeme tu situaci v Charkově a sledujeme aktuálně tu situaci třeba v Kyjevě a dalších místech?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Upřímně řečeno, podstatné je, že k nějakým jednáním došlo. To, jestli budou mít nebo nebudou mít přízvisko mírová, je v tento
okamžik asi to vedlejší. Upřímně řečeno, máme koneckonců jaksi v tento okamžik před sebou, řekněme, praktický materiál, na
kterém je vidět, jak strašně snadné je rozpoutat válku, a jak neuvěřitelně komplikované je dosáhnout míru za předpokladu
zejména, že ten mír by mohl být stabilní. Čili jednání jsou zahájená, k míru je bohužel velice daleko, ale je to po dlouhé době
vlastně první pozitivní zpráva, kterou vlastně z Ruska dostáváme.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A bylo to překvapení, že Rusko na ta jednání přistoupilo?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak Rusové tvrdí, ne, že na něco přistoupili, ale že dokonce vyzvali Ukrajince k tomu, aby se jednání konala, tak jako je od
začátku vlastně vylhaný ruský důvod pro zahájení války proti Ukrajině, kdy vlastně Rusko rozšířilo tu povídačku o nacistech a
vlastně denacifikaci a zabránění genocidě, tak oni obdobným způsobem vlastně vylhali i ten důvod pro zahájení jednání s
ukrajinskou stranou, protože prohlásili, že jednají s Ukrajinci proto, že jim leží na srdci životy ukrajinského civilního obyvatelstva
a ukrajinských vojáků, kteří trpí v rámci probíhajících bojů. Jaksi to je úplně neuvěřitelné zdůvodnění, protože všichni víme, že
kdyby Rusko válku nezahájilo, tak by Ukrajinci ničím takovým netrpěli, nicméně to byla jejich jakoby otvírací fráze, následně, tak
jak jejich dobrým zvykem, začali diktovat podmínky, které ukrajinská strana zpočátku nepřijala. Nakonec se dohodli na tom
kompromisu, tzn. volba místa jednání. Dohodli se na tom, že strany vstoupí do jednání bez předběžných podmínek, a vedoucí
ruské delegace Vladimir Medinskij, kterého jste před chvilkou zmínili, dnes ráno vlastně před těmi jednáními poprvé prohlásil,
že jednání budou a že jednání jsou bez předběžných podmínek a že je zapotřebí vycházet z toho, že bude zapotřebí vzít v
úvahu vlastně pozici nebo zájmy a názory obou stran. To je jaksi velmi mírný pokrok. Člověk, zejména Evropan, který se
pohybuje celou dobu v prostoru permanentního politického vyjednávání, má logicky a nevyhnutelně pocit, že když k jednáním
jdete, takže je automatické, že musíte být připraven vzít v úvahu pozici vašeho partnera, ale pro současné putinovské Rusko to
jaksi nic standardního není. Naopak Rusko si zvyklo v posledních letech, a v těch posledních mesících to je extrémně viditelné,
hovořit jazykem ultimativním, takže v tomto ohledu to, že Medinskij řekl: budeme brát v úvahu aspoň ze začátku ukrajinskou
opozici, tak to je průlom.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jak tu situaci asi vnímá Putinovo nejbližší okolí, protože když jsem tady měla třeba Petru Procházkovou, ta říkala, že je možné,
že panuje určitá nervozita právě i v okolí Putina, a že je otázka, jak ti jeho nejbližší spolupracovníci tu současnou situaci berou,
tak co nám naznačují poslední vyjádření a ty poslední události?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak to, že v Putinově okolí panuje nervozita, je evidentní. Otázkou je, co to je nejbližší okolí, respektive kdo do toho nejbližšího
okolí patří. Zdá se, že Putin, který byl poslední 2 roky téměř v úplné izolaci kvůli covidu, takže lidé, o nichž víme, že byli součástí
jeho okolí před covidem, už tam buď nejsou, anebo vazba, kterou na Putina měli, je výrazně slabší. Myslím si, že v tomhle
ohledu je zajímavé podívat se právě na to, kdo je vedoucím delegace ruské na těch jednáních, protože Vladimír Medinskij, to
není žádný diplomat. Samozřejmě, že v ruské delegaci jsou zástupci ministerstva obrany a ministerstva zahraničních věcí, ale
vede to, jak správně zaznělo v tom vašem úvodním intru, bývalý ministr kultury, který dnes zastává pozici poradce prezidenta
pro kulturní otázky. To na první pohled vypadá, jako že to je někdo, kdo nemá vlastně s tou vysokou politikou nic po
společného, ale pravý opak je pravdou, protože Medinskij je klíčovou figurou, který vlastně do těch nejmenších detailů
rozpracoval Putinovu direktivu o tom, že Rusko musí mít vlastně novou státní ideologii a jejím základem je státem vlastně
vyfabulovaná představa o vývoji ruských dějin, jejichž prostřednictvím ruský stát vlastně nutí své občany, aby interpretovali
minulost, současnost a budoucnost Ruska, a vlastně tyhlety „osnovy“, který Medinskij několik let připravoval, tak byly po
změnách ruské ústavy přímo do té ústavy vtěleny. Medinskij je tedy někdo, s jehož prací je Putin v posledních letech evidentně
spokojen, je stoprocentně loajální a toho nejspíš v jeho očích kvalifikovalo k tomu, aby vlastně se najednou vypořádal s
úkolem, který předtím, aspoň teda z veřejných zdrojů to tak vypadá, nikdy nedělal.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Michael Romancov, politický geograf, byl hostem Devadesátky. Díky, hezký večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já děkuji za pozvání a přeji hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Současná situace a sankce proti Rusku, to je něco, co pochopitelně velmi výrazně ovlivnilo tamní ekonomiku. A tenhle
dramatický vývoj celý den sleduje moje kolegyně Michaela Nováková. Míšo, hezký večer, tak to jsme mohli sledovat během
dne?

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Dobrý večer, ono je důležité asi říci nejen, co jsme mohli sledovat, ale i to, co jsme vůbec neviděli. My tady máme dva grafy,
které to jasně znázorňují, toto je vývoj indexů moskevské burzy. On je tedy tady znázorněný už od minulého týdne, od
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vypuknutí celého konfliktu, ale důležité je, že my jsme dnes na moskevské burze neviděli vůbec nic, protože moskevská burza
zkrátka neotevřela. Nejdříve se spekulovalo o tom, jestli nebude její otevření jenom posunuté, ale nakonec se ukázalo, že by to
bylo ještě více riskantní, kdyby se vůbec otevřela a zůstala zavřena. Co naopak mělo jasný vývoj, tak to byl kurz rublu vůči
dolaru. Ten rubl jako takový zahájil svůj historický pád. Ten se poté mírně uklidnil, i když z druhé strany je třeba říci, co to
znamená mírně uklidnil, protože jestli se bavíme o poklesu mezi 15 a 30 procenty, tak ono i těch 15 je skutečně hodně. Na to
nejsme u žádné měny zvyklí takřka nikdy. Nakonec v 6 hodin večer se obchodoval někde za 103, skoro 104 rublů za dolar, což
mám pocit, že byl pokles někde přes 20 %.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ono ale nejde jenom o ruskou burzu, protože reagovaly burzy po celém světě, tak je tam znát strach i třeba z budoucích
ekonomických scénářů?

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Je to samozřejmě tak, protože ten balík sankcí, které postupně zveřejňoval Západ, je relativně široký, takže samozřejmě na to
vše jsou navázané akciové trhy a ty samozřejmě zaznamenávají jistou nervozitu. Znovu oproti 23. 2. tady máme několik burz
světových, ale i tu pražskou. Ta za celou tu dobu odepsala 3,7 %, ale jenom za dnešní den to bylo přes 2 %, takže skutečně
ten dnešní den byl výrazný. Podobně to bylo u frankfurtské burzy. Zajímavá je newyorská burza, která, sice tady ji máme v
zelených číslech, protože takto to vychází za celé období, ale dnes skutečně je ten den, kdy i tato burza zatím byla v červených
číslech, a ono se není čemu divit, protože skutečně ta další a další oznámení a to, co se přidává v podstatě a které státy se
přidávají k těm sankcím, tak samozřejmě mává všemi trhy a vnáší nervozitu právě k investorům jako takovým. A ono
samozřejmě je těžké se v té situaci zorientovat, protože my jsme například dnes slyšeli, že přijdou odvetné sankce také z
Ruska, ale nevíme jaké konkrétně, takže samozřejmě i to je momentálně jednou z velkých neznámých, a co je je důležité, tak
samozřejmě situace ruské centrální banky, která se snaží zachránit rubl v tom pádu, který pozorujeme dnes celý den, ale i ona
má omezené možnosti a samozřejmě dříve či později jí také můžou docházet například devizové rezervy, které jsou z velké části
právě obestavené Západem.

Robert HALVER, vedoucí průzkumu trhu, Baader Bank 
Rusku pomalu dochází peníze, a proto se tamní centrální banka snaží udržet kapitál v Rusku dramatickým zvýšením úrokové
sazby. Šance na to jsou nízké, protože Rusko je vyvrhel, nikdo nechce nechávat ruských aktivit své peníze, a pokud bude
Rusko odříznuto od systému SWIFT, nebude mít přístup k zahraničním platbám a pak Putinovi dojdou peníze na jeho válečnou
ekonomiku. Už jsme svědky toho, že jednotlivé ruské banky krachují, protože už nemají přístup k finančním prostředkům. A
banka bez likvidity je jako milovník steaků bez masa.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Jak tedy vypadal první den se sankcemi Západu a dá se považovat za úspěch, probereme teď s Lubomírem Lízalem, bývalým
členem bankovní rady České národní banky a docentem na Fakultě elektrotechnické ČVUT, dobrý večer.

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Dobrý večer.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Tak, pane Lízale, když se podíváme na ten vývoj nejen v Rusku, ale i na světových trzích, tak je pondělí jako takové možno
označit jako úspěch ekonomických sankcí Západu vůči Rusku?

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Asi ano, nicméně vždycky, když řekneme úspěch u sankcí, tak to znamená, že zatím jsou obrovské náklady na jedné i na druhé
straně, takže je to úspěch, řekněme, s tím, že je vidět, že svět má zájem na tom, aby situace na Ukrajině se vyvíjela poněkud
jinak, než jak si představuje prezident Putin. Na druhou stranu v podstatě ten svět balancuje na hraně toho, co považuje za
únosné, aby nepoškodil příliš sám sebe, ale zároveň vyslal jasný signál.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
No, a je podle vás dostačující, teď především hovořím o tom, že vy sám jste seděl v centrální bance, v její radě, tak jaká
situace asi tak musí panovat v té ruské, která se snaží všemi možnými prostředky nějakým způsobem zbrzdit ten pád ruské
měny?

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Tak tam asi zvažují prostředky, které má k dispozici. A právě myslím si, že co je nejdůležitější, je právě to zmražení devizových
rezerv a omezení platebního systému SWIFT. Ono nejde o jeho zcela uzavření, tam má je právě vidět, že ta sankce se netýká
všech a netýká se všech typů operací, jinými slovy, jsou tam taková ta zadní vrátka, která se zejména týkají plateb za komodity,
což je typicky plyn, ropa nebo některé nerosty.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
No, a když pak ale slyšíme slova ruských představitelů o tom, že přijdou odvetné sankce tak, které to budou? Protože upřímně
mě v podstatě napadá, že se musejí týkat energií.

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Tak v podstatě z toho vyplývá vlastně jediné, ano, že prostě Rusko hrozí tím, my ten kohoutek zavřeme. Na druhou stranu,
pokud ty sankce byly vyhlášeny s tím, že to riziko si strana uvědomuje, tak asi s tím musíme i počítat. Jinými slovy myslím si, že
máme trošku spočítáme to, že do léta s těma zásobama plynu třeba vydržíme, se zásobama ropy taky. A pak už snad bude i
jiné řešení.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
A jaké řešení bylo ale bude? Protože zdá se, že tuto situaci neřešíme posledních pár dnů, ale zamýšlí se nad tím řada nejen
energetiků dlouhé měsíce a asi, kdyby na něco přišli, tak už jsme to vykonali.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 235 / 262

http://www.newtonmedia.eu/


Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Tak, tak, tak, ono vlastně to řešení vždycky musí být dlouhodobé. Tady jde vlastně o to, že během roku se snaží všichni tu
dodávku nějakým způsobem rozvrstvit tak, že v létě se plní zásobníky a v zimě se spotřebovávají. Teď jsme v situaci, kdy na
podzim se zásobníky naplnili, ukazuje se, že tam byl patrně nějaký strategický důvod, nicméně naštěstí zima je dostatečně
mírná na to, že toho plynu nebylo potřeba tolik a zároveň vlastně ani Asie, která měla také mírnou zimu, tak vlastně některé
zkapalněné plyny, které byly směřovány do Asie, prostě mohly skončit v Evropě.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Vraťme se tedy ale k aktuální situaci, té ekonomické tedy, v Rusku, na jak dlouho má centrální banka ruská ty devizové
rezervy, které jí zůstaly. Mluvím teď o těch ve zlatě a o těch v čínské měně, protože zbytek tedy používat nesmí, tak na jak
dlouho jí to vydrží, jak dlouho může tímto držet rubl?

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Dlouho ne, tam jde totiž i o to, že centrální banka se snaží právě prodloužit to období tím, že zakazuje některé obchody, v
podstatě zakazovala obchodovat s akciemi zahraničních firem, prodávat je a omezuje možnosti výběru v dolarech a podobně.
Jinými slovy, je tam snaha to prodloužit i ostatními administrativními zásahy, čili je to taková hra na to, kdo déle vydrží. Nicméně
si myslím, že ta hlavní otázka je právě svázaná s těmi platbami za energetické suroviny.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
A kdyby vy jste si měl odhadnout, tak jak dlouho vydrží intervenovat?

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Já si myslím, že ona vydrží relativně dlouho, ale bude to za cenu vlastně uzavření těch trhů, čili, což jsme viděli právě na
/nesrozumitelné/ té burzy, jinými slovy banka vyhlásí, teď se neobchoduje, ale máte nějaký úřední kurz, tak pak si můžete
představit pod tím, co chcete.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Zítra podle vás moskevská burza otevře, nebo ne?

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Já si myslím, že asi neotevře.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Kdy otevře?

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Tak kdybych měl křišťálovou kouli, tak si vsadím a budu asi bohatý. Nevím, nevím, opravdu nevím, myslím si, že právě ta
obrovská míra nejistoty vede i vlastně finanční trhy k tomu, že zvažuje, kdo jsou protistrany, s kým můžou obchodovat a ta
obrovská vlna výprodejů, která by se zvedla při otevření burzy, by byla velmi negativním signálem směrem dovnitř Ruska, takže
tam si myslím, že bude snaha tomu zabránit.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Pane Lízale, přesuňme se ještě k ruským lidem, k ruským domácnostem, protože my jsme mohli celý dnešní den pozorovat to,
že lidé tam chodí k bankomatům, chodí k bankovním pobočkám, chtějí vybírat peníze, ne vždy se jim to podaří. Na co se tam
musí lidé připravit? Protože předpokládám, už jenom to, že centrální banka tam zvyšuje úrokovou sazbu na 20 %, znamená to v
podstatě i signál do společnosti: připravte se na obrovské zdražování.

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Tak je to v podstatě tenhleten signál, ale zase na druhou stranu myslím si, že ruské obyvatelstvo pragmatické v tom, že oni
těch krizí finančních zažili několik, čili to je chování je naprosto logické v tom smyslu, že pokud se krize blíží, tak se snaží
převést rublová aktiva do dolarových nebo cizoměnových, čemuž právě centrální banka určité míry zabraňuje svými kroky. No,
a pak doufají, že to přečkají s tím, co se jim povedlo takříkajíc zachránit na poslední minutu.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Jak moc se toto všechno pak může projevit i do inflace v České republice, popřípadě v Evropě? Víme už, že guvernér centrální
banky v minulých dnech informoval o tom, že se s největší pravděpodobností musíme připravit na to, že tady zdražování bude,
bude tady déle a bude vyšší. Podle vás, jak moc vysoké?

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Těžko predikovat, protože si myslím, že ten hlavní tahoun budou právě energetické komodity. A tam bude hodně záležet na
tom, v jakém stavu se ocitneme v létě. Jinými slovy, zda a bude nějaká míra obchodu se surovinami s Ruskem, nebo zda
vlastně půjde o dodávky ze zcela jiných regionů. A ty samozřejmě budou výrazně dražší, takže tam je tohleto riziko, takže tam
bych si tipl i na násobky.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Přidáme ještě pohled českých zbrojařů. Jiří Hynek, prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
České republiky, se k nám připojil do vysílání. I vám dobrý večer.

Jiří HYNEK, výkonný ředitel, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 
Dobrý večer.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Pane Hynku, už jsme to tady zmiňovali, dopady onoho odpojení Ruska od mezinárodního platebního systému SWIFT. Jak to
může celé zahýbat i právě se zbrojařským průmyslem jako takovým?
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Jiří HYNEK, výkonný ředitel, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 
Tak já nepředpokládám, že by se nás to s nějakým zásadním způsobem dotklo, musíme si uvědomit, že od roku 2014 jsou
sankce na export vojenského materiálu do Ruska. A my s Ruskem v této oblasti vůbec neobchodujeme. Samozřejmě postihne
to jiné průmysly, ale ten obranný průmysl nepostihne v žádném případě.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Dodávají vůbec české firmy teď nebo v minulosti zbraně do Ruska?

Jiří HYNEK, výkonný ředitel, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 
Víte, Rusko je druhý největší výrobce zbraní na světě. Rusko nemá potřebu nakupovat. Dodávali jsme tam nějaké náhradní
díly na letouny cvičné letouny, které tam historicky dodávaly, ale byly to naprosto marginální objemy nezajímavé opravdu
nezajímavé objemy.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Pane Lízale, když jsme u toho platebního mezinárodního systému SWIFT, tak na která průmyslová odvětví třeba i v tuzemsku,
tedy může dopadnout nejvíce, když jsme slyšeli, že zbrojaři to nebudou?

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
V podstatě si myslím, že půjde zejména o běžné strojírenství. Myslím si, že snahou těch sankcí je vlastně umožnit pouze platby
za energetické suroviny a naopak znemožnit Rusku získávat hotové výrobky nebo polotovary jakéhokoliv typu nebo i luxusní
zboží, to je úplně jedno.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Pane Hynku, jaká je teď situace obecně mezi českými zbrojařský mi firmami, může se třeba nějaká z nich zkrátka rozhodnout a
poslat své zbraně na Ukrajinu? Předpokládám, že tomu musí předcházet nějaký proces schvalovací a není to jen tak
jednoduché.

Jiří HYNEK, výkonný ředitel, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 
Přiznám se, že ta situace je opravdu velmi hektická, chvílemi hysterická. Já třetí den nedělám nic jiného, než beru telefony,
odpovídám na maily. Snažíme se zjistit, co nejvíce produktů máme skladem, které by byly použitelný právě pro ukrajinskou
armádu. Jsem i v osobním kontaktu se svým protějškem, prezidentem ukrajinská asociace, který teda touto dobou byl povolán
do armády v hodnosti plukovníka, je v Kyjevě a je zodpovědný za teritoriální obranu. Takže máme opravdu informace z bojiště,
která technika je potřeba. Informace předáváme Ministerstvu obrany a dáváme zároveň informace, co je skladem, protože
musíme si uvědomit, že zbrojní firmy vyrábí vždycky na zakázku, kdybychom dnes začaly vyrábět něco pro Ukrajinu, tak to tam
dáme za několik měsíců.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Co tedy je skladem.

Jiří HYNEK, výkonný ředitel, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 
Je skladem výrobky, které máte pro jiného zákazníka. A mně teda velmi potěšilo, že některé africké země, pro které to bylo
určeno, nebo i asijské řekly. Ano, souhlasíme s tím, dodejte to na Ukrajinu. Nám to dodáte někdy, takže máme techniku,
techniku, která by byla účinná pro obranu Ukrajiny, a jsme připraveni ji dodat, ale dodávat to tam musí vláda, protože ty
licenční procesy jsou příliš zdlouhavé.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Takže řekněme, že ta hlavní činnost, kterou teď děláte, je, že oslovujete ty klienty, pro které máte vyrobeno a ptáte se, jestli by
třeba neposečkali?

Jiří HYNEK, výkonný ředitel, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 
Ano, ano. A nenašel se jeden jediný klient, který by řekl, vadí nám to, musíte plnit smlouvu. Všichni s tím souhlasili a udělali
jsme soupis toho, co máme, co je možné okamžitě dodat. Ministerstvo obrany tyto informace má a Ministerstvo obrany má
informace z ukrajinské strany a snaží se to popárovat. A je teda opravdu na vládě, jak moc odvážná bude a co všechno na tu
Ukrajinu dá. O ničem nám to dneska není.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Zásadní jsou také ale informace, které souvisejí v podstatě se zbrojním průmyslem a přicházejí například i z Německa, a je to
potřeba v podstatě investovat mnohem více peněz právě do obrany. Pane Lízale, jakým způsobem toto může ekonomicky
ovlivnit jednotlivé státy, protože to nejsou nemalé částky, které se momentálně objevují ve veřejném prostoru, které jsou
ochotné evropské země dát právě, řekněme, na zbrojení a na obranu jako takovou.

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Tak, ale spíš bych řekl, že to je otázka dlouhodobá, je to otázka změny koncepce, myslím si, že tady teďka bude mnohem větší
ochota všech států NATO financovat zbrojní výdaje těmi potřebnými 2 procenty HDP tak, jak se k tomu vlastně běžně zavázaly.
A bude tam druhá úroveň investic, řekněme, do energetické infrastruktury obecně právě proto, aby se, řekněme, zmírnily ty
dopady těch geopolitických rizik, která jsou dnes.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Pane Hynku, jak toto může ovlivnit zbrojní průmysl jako takový? Protože předpokládám, že ve chvíli, kdy země začnou nalívat
více a více peněz do tohoto sektoru, tak vy budete muset více a více vyrábět, budou na to vůbec kapacity?

Jiří HYNEK, výkonný ředitel, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 
Samozřejmě bude trochu problém sehnat lidi, sehnat stroje, ale s tím si umíme poradit. Já hlavně čekám na to, že se změní
koncepce Evropské unie, která nedávno označila obranný průmysl jako sociálně neperspektivní. Je to absurdní. My se dnes
dostáváme do situace, že třeba banky odmítají dávat bankovní garance na naše exporty, že by půjčovaly obrannému průmyslu,
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to dnes neexistuje. A já si myslím, že to je potřeba okamžitě přehodnotit, protože nakonec ta situace dneska ukazuje, že jenom
ten, kdo má vlastní průmysl, má obranyschopnost, jak se říká, bez zbraní jste bezbranní.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Rozumím, tak to je věcí asi politickou, aby se to změnilo, ale já se přece jen vrátím k těm kapacitám jako takovým, jak moc jsou
využité například teď kapacity českých zbrojovek?

Jiří HYNEK, výkonný ředitel, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 
Dá se říct na 100 %.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Takže ve chvíli, kdy přijde vyšší poptávka, tak vy stejně nemůžete udělat takřka nic?

Jiří HYNEK, výkonný ředitel, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 
My si poradíme, já myslím, že si poradíme, některé technologie se dají dělat produktivně, když máte větší zakázku. Kde vidím
druhé úskalí kromě toho chování bank a financování obranného průmyslu, to největší úskalí je, že taková ta zelená politika
Evropy, která skrytě platí několik let, ta už funguje. Tak vyhnala strategické suroviny a strategickou výrobu z Evropy. A my jsme
v mnohých dodávkách závislí, bohužel dost na Číně, to je prostě realita, a to si myslím, že Evropa taky musí řešit.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Pane Lízale, když se vrátíme na Pražskou burzu, dnes jeden z mála titulů, který rostl v podstatě téměř jediný, byla právě Česká
zbrojovka, značí to, řekněme, i důvěru investorů právě v tento sektor, že to je jedna z mála jistých investic?

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Je to racionální odhad, protože samozřejmě, pokud situace bude eskalovat, tak zbrojovky na tom budou lépe, ostatně nebyla to
jenom Česká zbrojovka, ale v Německu rostly německé zbrojovky právě s ohledem na to vyhlášení německé, že zvyšují
rozpočet na obranu, takže si myslím, že to chování je úplně racionální.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
A dá se říci, že toto budou právě ty možná jistější investice akciové v následujících, řekněme, třeba alespoň týdnech?

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
No, pokud vládám vydrží odhodlání, tak určitě. Myslím si, že to je přece jenom otázka toho, že v okamžiku, kdy víme, že došlo
ke změně politiky, tak samozřejmě ty kapacity se vybudují. Jinými slovy, pokud mám zakázku, tak dokážu kapacity budovat.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
Lubomír Lízal, bývalý člen bankovní rady České národní banky a docent na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Díky, že jste přišel.

Lubomír LÍZAL, bývalý člen bankovní rady ČNB 
Hezký večer, na shledanou.

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
A děkuji také Jiřímu Hynkovi, prezidentu a výkonnému řediteli Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.

Jiří HYNEK, výkonný ředitel, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 
Děkuji za pozvání.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Slyšeli jsme ekonomické dopady, ale hlavně ztráty na životech, migrace, humanitární krize. To jsou všechno důsledky ruského
vpádu na Ukrajinu. Generální tajemník OSN na jednání Valného shromáždění o Ukrajině vyzval k zastavení bojů. Podle něj by
mohly vyústit v největší humanitární krizi v Evropě za řadu desetiletí. Řekl také, že je nemyslitelné, aby se současná válka
zvrhla v jaderný konflikt. Organizace spojených národů má podle něj k dispozici důvěryhodné informace o bombardování
civilních objektů Ruskem.

António GUTERRES, generální tajemník OSN 
Přesto, že se ruské údery údajně zaměřují hlavně na ukrajinská vojenská zařízení, máme důvěryhodné zprávy o tom, že těžké
škody utrpěly i obytné budovy, kritická civilní infrastruktura a jiné nevojenské cíle.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Už přes půl milionu lidí opustilo kvůli válce Ukrajinu. Uvedl to úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Víc než polovina jich
je v Polsku. Současné odhady Evropské unie mluví až o sedmi milionech Ukrajinců, které konflikt připraví o domovy. Možností,
jak Ukrajincům pomoct, je víc. A veškeré informace můžeme nalézt třeba na webu Stojíme za Ukrajinou. Je tam seznam sbírek
materiální pomoci. Třeba je aktuálně zdravotnický materiál, ochranné vesty a přilby, spací pytle nebo hygienické potřeby pro
lidi na hranicích. Samozřejmě je možné přispět i finančně. Jednak na humanitární pomoc, například Člověk v tísni už takto
vybral 350 000 000 Kč, a ukrajinské velvyslanectví v Česku pak zřídilo účet, kam je možné poslat peníze na vojenský obranný
materiál. Lidé mohou přispět také potravinami ve skladech, potravinových bankách případně i jim lze poslat finanční dar. Řada
Čechů pak nabízí taky ubytování anebo přepravu z hranic. Připomenu ještě jednou, že všechny podrobnosti jsou na stránkách
Stojíme za Ukrajinou a na webu Pomáhej Ukrajině je možné nabídnout konkrétní pomoc. Propojit se s někým, kdo ji potřebuje.
A teď se pojďme podívat do měst a do míst, která právě Ukrajincům, kteří už do Česka přišli nebo přijdou, pomáhají chtějí
pomoct. Brno ve spolupráci s Diecézní charitou a jihomoravským centrem pro cizince už ubytovalo skoro 7 stovek lidí
prchajících z Ukrajiny. Asi 200 z nich v uprchlickém zařízení v Zastávce u Brna. Kapacity se ale rychle plní. Pomoc s
ubytováním proto na jihu Moravy organizují i obce nebo města. A téma sleduje kolega Martin Svatoň. Martine, zdravím tě, které
jihomoravské obce se už do pomoci zapojily?

Martin SVATOŇ, redaktor ČT 
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Těch měst je řada, třeba Brno vyčlení na pomoc Ukrajině 20 000 000 korun a z toho 10 000 000 půjde právě na pomoc
Ukrajincům, kteří přicházejí sem na jižní Moravu, ale ubytování poskytne třeba také Břeclav nebo Blansko. A jedním z měst,
kam už první uprchlíci dorazili o víkendu, tak je Kuřim na Brněnsku. A já už jsem ve vysílání právě se starostou Kuřimi Drago
Sukalovským. Dobrý večer a hned se zeptám, kolik těch uprchlíků už k vám dorazilo?

Drago SUKALOVSKÝ, starosta Kuřimi /STAN/ 
Dobrý večer. Tak podle informace z večera je to už přes 50 lidí, kteří přijeli z Ukrajiny, jsou ubytováni na hotelu Kaskáda a
jedná se převážně o ženy a děti.

Martin SVATOŇ, redaktor ČT 
A kolik dalších uprchlíků můžete ještě ubytovat, jaké jsou vlastně ty kapacity, které poskytujete tedy nejenom vy, ale i ve
spolupráci s firmami?

Drago SUKALOVSKÝ, starosta Kuřimi /STAN/ 
Ve spolupráci se společnosti Golf Brno je na hotelu Kaskáda vyhrazeno 20 pokojů. Ty už jsou tedy všechny plné, takže
minimálně dnes a zítra máme stopstav, pak se uvidí některé. Z těch rodin plánuji vyrazit z Kuřimi dále do míst třeba, kde mají
příbuzné. Vyčlenili jsme dále 4 městské byty. Ty ovšem musíme připravit, takže momentálně sháníme a kupujeme vybaveni, a
protože je nutno samozřejmě vybavit je od postelí až třeba po utěrky nebo kuchyňské nádobím, vším potřebným, takže tyto byty
plánujeme uvést do provozu, abych tak řekl, do konce týdne, snad se nám to podaří, no a potom taková zajímavost dnešního
dne. Ve spolupráci s další firmou, Kuličkovými šrouby, připravujeme takové speciální ubytování pro rodinu, která by měla přijet
také koncem týdne. A tam se jedná o rodiče a celkově 10 dětí, 3 vlastní a 7 osvojených.

Martin SVATOŇ, redaktor ČT 
To vlastně není jediná pomoc, kterou vy nabízíte, dnes už také docházeli sociální pracovníci za těmi uprchlíky, tak jakou pomoc
jim zajišťují?

Drago SUKALOVSKÝ, starosta Kuřimi /STAN/ 
Samozřejmě je potřebné, aby uprchlíci registrovali a prošli tou procedurou, která je nutná pro přiznání institutu strpění a
následně pro udělení víza. Takže pracovnice našeho sociálního odboru uprchlíky navštívily a vysvětlily jim některé důležité věci
a společně s nimi vyplnily formuláře, které jsou právě potřebné pro registraci a pro další kroky. Dál budeme muset přímo s těmi
lidmi se dostavit k registraci. Mělo by to být snad na brněnské výstaviště, kde bude otevřeno místo pro registraci uprchlíků, a
chystáme samozřejmě i další pomoc, například vyřizování dávek pomoci od Úřadu práce a atd.

Martin SVATOŇ, redaktor ČT 
Tolik už Drago Sukalovský, starosta Kuřimi. A já jenom připomenu, že tady v Kuřimi také řeší, co bude s dětmi. Pro ty plánují
speciální vyučování, ale mělo by začít až po jarních prázdninách, které tady budou v těch nejbližších dnech.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tolik Kuřim. A teď další město, další centrum pomoci. Do Krnova dorazili první lidé z Ukrajiny už v sobotu ráno a další je pak
následovali v neděli odpoledne. Většinou pocházejí z partnerského města Nadvirná, které je na západě země. Krnov má pro
uprchlíky připravené stovky míst k ubytování, zajištěné je i jídlo. A na místě je Jan Pirkl. Jane, jak dlouho budou Ukrajinci v
Krnově?

Jan PIRKL, redaktor ČT 
Hezký dobrý večer tady odsud z Turnova, tak z té zhruba padesátky lidí, kteří tady do Krnova o víkendu přijeli, je většina dětí,
mezi nimi potom 14 žen, z těch 14 žen, 4 už v současné době řeší odchod právě odsud z Krnova někde v rámci České
republiky, protože tady mají rodiny, své příbuzné, tzn. za nimi se budou přesunovat, potom těch zbývajících 10 žen se svými
dětmi by mělo v Krnově zůstat prozatím na dobu neurčitou, ale jak jsi říkala Krnov těch míst, kam by mohl případné uprchlíky z
Ukrajiny ubytovat, má mnohem víc, a to už jsou věci, o kterých budu mluvit se svým hostem, kterým je starosta Krnova, Tomáš
Hradil, hezký dobrý večer, pane starosto.

Tomáš HRADIL, starosta Krnova /nestr. za Krnovské Patrioty/ 
Dobrý večer divákům České televize.

Jan PIRKL, redaktor ČT 
První otázka je asi logická, v jakém stavu jsou teď ti lidé, kteří sem přijeli, ať už psychickém, případně i fyzickém?

Tomáš HRADIL, starosta Krnova /nestr. za Krnovské Patrioty/ 
Ty ženy a děti, které teď vlastně máme v Krnově, tak jsou v pořádku, s nějakými drobnými zdravotními problémy. Tolik jejich
fyzický stav. Ale samozřejmě máte druhou stránku věcí, představte si, že jedete autobusem, jedete několik dnů. Představte si,
že v tom autobuse vás není 20, 30 nebo 40, ale že vás je třeba 120, minimálně část cesty. Představte si, že opouštíte svoji
rodnou vlast, nevíte, jestli se tam někdy vrátíte. Představte si, že tam zůstal váš tatínek nebo váš manžel, tak samozřejmě my si
neumíme vůbec představit, co ti lidi prožívají, a na to, co prožívají, tak to zvládají teda znamenitě, musím říct.

Jan PIRKL, redaktor ČT 
Tohleto ale nejsou jediní uprchlíci, kteří už sem do Krnova míří, protože vy už jste dnes zveřejnili informaci, že se sem chystá
další skupina právě z Nadvirné, ty by měly překročit ukrajinsko-maďarskou hranici. Vy jste, předpokládám, v kontaktu s
vedením svého partnerského města Nadvirná, řešili jste už třeba s místním starostou, o kolik lidí by sem celkově mohlo vůbec
přijít?

Tomáš HRADIL, starosta Krnova /nestr. za Krnovské Patrioty/ 
Já bych rád upřesnil, že my tady máme teď celkem 70 uprchlíků, protože kromě té velké skupiny, tak je tady ještě několik
menších, to je aktuální stav. A co se týče dalšího, tak my teď vlastně aktuálně pracujeme na vyzvednutí dalších 19 uprchlíků,
žen a dětí, z ukrajinsko-maďarské hranice. Jsme domluveni tak, že my přijedeme na tu hranici, budeme tam mít autobus a
samospráva z Nadvirné nám je vlastně pošle přes ty hranice. Nevíme, kdy přijedou a samozřejmě ta situace se mění každou
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hodinou, každým dnem, takže těch uprchlíků tady může být nakonec mnohem více.

Jan PIRKL, redaktor ČT 
A máte už od starosty Nadvirné takové informace, že by těch lidí, respektive žen a dětí, chtěli posílat víc?

Tomáš HRADIL, starosta Krnova /nestr. za Krnovské Patrioty/ 
My s nimi komunikujeme velmi operativně a velmi často, ale já bych chtěl možná upřesnit taky ještě jednu věc. Ono totiž, ta
Ukrajina je obrovská. Ty regiony jsou různé, některé jsou opravdu nebezpečné, kde opravdu vezmete všechny ženy a děti a
posíláte je pryč ze země, ale některé části Ukrajiny jsou bezpečnější, a samozřejmě ti starostové nejsou z toho úplně nadšeni,
že odchází, protože ty ženy pracují. Oni potřebujou, aby zajistili chod ekonomiky, aby ta země nějakým způsobem fungovala,
takže ty jednání probíhají. My jim vlastně pomáháme, nastavujeme tu vstřícnou ruku a říkáme, kolik nám jich tady budete chtít
poslat, pošlete. My zvládneme všechno, ale je to na vás.

Jan PIRKL, redaktor ČT 
A ještě jedna věc, vy už jste to zmiňoval, zmiňujete to i na svém facebookovém účtu, případně na Facebooku města s tím, že
Krnov má se získáváním uprchlíků a s jejich přijímáním už bohatou zkušenost, protože už od čtyřicátých, v padesátých letech v
Krnově byla velmi silná a doposud je velmi silná minorita Řeků. Pomáhají třeba i oni s ubytováním, vůbec obecně s tou
pomocí?

Tomáš HRADIL, starosta Krnova /nestr. za Krnovské Patrioty/ 
Ano, samozřejmě je to tak, jak říkáte, my jsme řecké město. Máme tady obrovskou řeckou komunitu, zažili jsme ve své historii
obrovský příchod vlastně migrantů z Řecka. Mělo to obrovsky pozitivní vliv na město. Dnešní Krnov by nebyl Krnovem takovým,
jakým ho známe, bez řecké menšiny, proto jsme velmi vstřícní k i této uprchlické vlně z Ukrajiny.

Jan PIRKL, redaktor ČT 
Říká starosta Krnova Tomáš Hradil, pane starosto, díky moc, že jste si udělal čas na Českou televizi.

Tomáš HRADIL, starosta Krnova /nestr. za Krnovské Patrioty/ 
Děkuji a sláva Ukrajině.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pomoc ukrajinským uprchlíkům a koordinace složek při jejich přijímání. O tom dnes jednal ústřední krizový štáb. Sestřih brífinku
po tomto jednání vám teď nabízíme. Tím dnešní Devadesátka končí, tématu se ale budeme věnovat taky v Událostech,
komentářích už za okamžik. Ode mě hezký večer.

Vít RAKUŠAN, vicepremiér, ministr vnitra, předseda hnutí /STAN/ 
Ústředním slovem ústředního krizového štábu, který dneska zasedal, byla koordinace. My jsme zřídili, já bych řekl v rekordně
rychlém čase, tzv. Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině. To je jakýsi centrální krizový orgán, který bude odteď fungovat
24 hodin 7 dnů v týdnu. Jeho ústředí bude na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru v Kloknerově ulici. Trvale
tam bude přítomen zástupce hasičů, zástupce Policie České republiky. Zároveň tam budou zástupci i správy ubytovacích
zařízení. Samozřejmě tam budou i zástupci OAMPu a další důležitých institucí, případně jiných ministerstev, pokud tady bude
nějaká potřeba. Základem toho Národního asistenční centra pomoci Ukrajině je komunikace s lokálními samosprávami, s
krajskou úrovní. Jsme dohodnuti s hejtmany, že vzniknou krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, vzniknou ve všech krajích
České republice. A ta by měla řešit ta nejdůležitější témata, tzn. ubytování, tzn. logistiku, humanitární pomoc, dopravu. To
propojení té lokální úrovně s tou centrální je to úplně nejdůležitější. Trvalost, stálost funkce takového orgánu je také nezbytná.
Na té krajské úrovni v těch příštích dnech, několika příštích dnech, budou zřízeny hotspoty, tzn. jakési vstupní brány pro lidi,
kteří přicházejí z Ukrajiny do České republiky. Zatím máme jednu takovou vstupní bránu. Ta je ve Vyšních Lhotách v
Moravskoslezském kraji. Ta už je v současné době používána, ale samozřejmě je logické, aby jednotlivé kraje měly své vstupní
brány. A ta představa je taková, že ten člověk, který přijede, tak projde jakýmsi v uvozovkách tunelem, několika stolky, několika
stanovišti, které v první řadě odbaví jeho registraci tady u nás v České republice. Ten člověk projde nějakým základním
zdravotním screeningem. Ten člověk projde samozřejmě základním bezpečnostním screeningem, abychom měli představu, kdo
přichází v této chvíli na území České republiky. A vlastně, pokud ten člověk projde tímto hotspotem, tak má všechnu nutnou
administrativu, tu úvodní, vstupní, za sebou a už tam na něj bude čekat doprava na to ubytování, pokud ho nemá sám vyřízeno
po individuální linii. Už máme z některých měst i informace, kde takové hotspoty vzniknou. V Českých Budějovicích to například
bude na letišti, v Brně to bude na výstavišti a během těch několika následujících dnů by měli tedy vzniknout, jak už jsem řekl, ve
všech krajích. Zároveň pro ty jednotlivé kraje budou zřízeny speciální e-mailové adresy, telefonní čísla, kam lidé budou moci
nabízet nějakou svoji pomoc, nebo ji naopak efektivně poptávat. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, Hasičskému
záchrannému sboru, policii, ale i všem IT specialistům, kteří vlastně tu střechovou platformu naprogramovali poměrně rychle.
Tohle bude ten uzavřený systém pro komunikaci centrální úrovně s kraji, aby se nám nestávalo to, že ta logistika, třeba i
obstarávání a dovoz humanitární pomoci směrem na Ukrajinu bude vznikat tou partyzánskou cestou. Asi se tomu úplně
nevyhneme. Samozřejmě chceme koordinovat i s neziskovým sektorem, ale chceme, aby ty větší humanitární pomoci byly
centrálně řízeny a měli jsme představu, odkud a kdy vyrážejí. Jsme bez spolupráci i se Státní správou hmotných rezerv, která
nám na území České republiky poskytne svoje skladovací prostory pro skladování a efektivní vyskladnění té humanitární
pomoci jako takové. Dovolte mi ještě jednou prosím zopakovat to, co už jsem říkal, několikrát, pokud kdokoliv z Ukrajiny ještě
teď, než projde nějakým hotspotem přijede na území České republiky, tak je tady akutní jedna rychlá povinnost. Je tady
povinnost registrace na cizinecké policii do tří dnů po příjezdu. Pokud ten člověk se registruje, tak se automaticky stává a je
úspěšně registrován. I pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny a ten člověk má nárok i na to základní zdravotní ošetření v
rámci České republiky. To je jediná povinnost, kterou akutně v rámci těch tří dnů musí udělat. Já všechny moc, prosím, o
velkou toleranci s tím, že se na pracovištích cizinecké policie tvoří fronty. Ty fronty se tvořit budou, je to logické. My jsme
maximálně navýšily kapacity, které v této chvíli máme k dispozici. A zároveň spolupracujeme s různými neziskovými a
humanitárními organizacemi, aby o ty lidi, kteří v té frontě čekají, bylo postaráno, nějaké třeba základní nápoje a podobně, aby
to čekání, které je vždycky nepříjemné, probíhalo alespoň v nějakém základním komfortu. Pokud je ten člověk registrován u
cizinecké policie. Má 90 dnů na to, aby si vyřídil vízum. To vízum je zatím to naše vízum národní, které umožňuje těm lidem
pracovat v České republice. A jeho platnost je 1 rok. Na Radě ministrů včera v Bruselu byl návrh aktivace na evropské úrovni,
tzv. dočasné ochrany, což je velmi podobné tomu našemu vízu. Je to také nárok, také to umožňuje práci, ale ten statut je
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celoevropsky platný definitivně by toto mělo být schváleno na Radě ministrů vnitra Evropské unie ve čtvrtek a v Bruselu. Jenom
vždycky chci říci na ten dotaz, co musím udělat, když přijedu do České republiky? Odpověď je jednoduchá. Zaregistrovat se na
cizinecké policii. Cizinecká policie je samozřejmě schopna dát i všechny důležité informace. Za mnou vidíte i telefonní číslo, a to
telefonní číslo je informační OAMP Ministerstva vnitra, která je k dispozici také 24 hodin denně, a tam se také příchozí do
České republiky mohou dozvědět ty úplně nejdůležitější informace. Zároveň se nám povedlo domluvit s operátory mobilních sítí
v České republice. Mělo by to začít fungovat v řádu hodin, že každý, kdo přijede s ukrajinskou SIM kartou na území České
republiky, přihlásí se do některé ze sítí našich mobilních operátorů, tak mu automaticky přijde SMS zpráva se základními
kontakty, základními informacemi, jak se má po příjezdu do České republiky chovat. Zatím bych chtěl říci, že dominantně cizinci,
kteří zatím přišli do České republiky, využívají soukromého ubytování, využívají svých kontaktů v rodinách, přicházejí sem a
povětšinou o ně bylo postaráno. My si uvědomujeme, že je to ta první vlna a že v těch dalších vlnách určitě do České republiky
budou přicházet lidé, kteří tu pomoc i s ubytováním budou potřebovat v podstatě akutně a hned. Právě na to se připravujeme i
tak, že jsme zprovoznili ty krajské platformy, kde jednotlivé kraje prostřednictvím měst budou dávat k dispozici ubytovací
kapacity. A my budeme mít jasný přehled, kolik ubytovacích kapacit volných v rámci České republiky máme, které už se
zaplnily, které ještě mohou být zaplněny. Zatím jsme ani zdaleka nedosáhly zaplnění těch našich 5000 míst, které máme
centrálně určeny pro ubytování lidí, kteří nemají kam jít, zatím se pohybujeme opravdu v řádu stovek, nikoliv tisíců, co se
zaplněnosti těchto 5000 avizovaných míst týče. Zároveň zřizujeme, a teď prosím zdůrazňuji, ta stránka je ve vývoji, měla by být
zprovozněna aktivně a skutečně v řádu dnů. Ta stránka, a za mnou naskočí takový náhled, se bude jmenovat, nebo je na
adrese www.nasiukrajinci.cz. Tato webová stránka, jak vidíte, je nabízím pomoc, jsem z Ukrajiny, nabízím pomoc malého
rozsahu. Tam budete mít přesměrování především na neziskový sektor, který zprostředkovává třeba ubytování, co se týče
jednotlivců, nebo nějakou malou humanitární pomoc. Jsem z Ukrajiny, to si můžeme rozkliknout, to už funguje, kde přecházíme
na web Ministerstva vnitra a dostáváme veškeré nutné informace pro Ukrajince, kteří přicházejí do České republiky. Informace,
co musím udělat. Ty informace jsou samozřejmě i v ukrajinštině. Třetí záležitost, která potom přijde, tak teď nám tam naskočí, je
nabízím pomoc velkého rozsahu, a to už budete přesměrováni podle jednotlivých krajů v České republice na ta jednotlivá v
uvozovkách pracoviště krajských asistenčních center pomoci Ukrajině, které budou shromažďovat nabídky i poptávky po větší
pomoci. A samozřejmě my na té centrální úrovni národního asistenční centra budeme především v kontaktu s ukrajinskou
protistranou, abychom skutečně vyšli vstříc té poptávce humanitární pomoci, která je reálně potřeba. Tento web bude
zprovozněn v rámci několika příštích dnů, kdybych byl optimista, říkal bych zítra. Uvidíme, jak se nám to všechno povede.
Musíme předtím ještě zprovoznit všechny ty krajské adresy, aby to skutečně bylo funkční a ten systém, jak jsme ho vystavěli,
dával nějakou logiku. Všechna ta důležitá čísla a adresy budeme sumarizovat na jednom místě, aby každý měl přehled o tom,
kam se obrátit, kam se může ozvat. Snažíme se to mít pod kontrolou tímto způsobem. Samozřejmě to nevylučuje, aby někdo
individuálně /nesrozumitelné/ tím hotspotem ubytoval někoho z Ukrajiny, s kým se osobně dohodnul. To samozřejmě může
běžet neustále dál. Pouze tam platí ta podmínka nahlášení do tří dnů na cizinecké polici. Jiné téma, které tady je, je pomoc
Policie České republiky slovenským partnerům, kterou jsme avizovali už před nějakými dny, že pokud ta poptávka ze slovenské
strany přijde, my vstříc vyjdeme. Pan slovenský ministr vnitra, pan slovenský policejní prezident avizovali, že by tu pomoc
České republiky uvítali, tedy vyrazí 50 příslušníků Policie České republiky na Slovensko, kde v těch hraničních oblastech
budou pomáhat především s tou příchodovou registrací lidem, kteří přicházejí na území schengenského prostoru z Ukrajiny.
Pro nás jako pro Českou republiku to má samozřejmě také velkou výhodu, protože tito policisté budou mít i dobrý přehled o
tom, kteří z těch lidí a chtějí pokračovat dál do České republiky, a nám to dává nějakou předběžnou situační informaci o tom,
jak se aktuálně tato situace vyvíjí. Myslím si, že z toho základního, co jsme na ústředním krizovém štábu říkali, je to všechno.
Jednotlivá ministerstva nás informovala také o tom, co oni dělají za aktivity. My se to právě v rámci národního asistenční centra
snažíme koordinovat na jednom místě, abychom měli přehled, co, kdo děláme. Ministerstvo dopravy, MPSV, ministerstvo
školství, Ministerstvo zdravotnictví. A snažíme se mít o všech aktivitách dobrý přehled a pokusit se, aby tady nevznikaly nějaké
větší zmatky. Ty zmatky vznikají trochu i proto, že ta situace na té ukrajinsko-slovenské hranici je v současné době dost
nepřehledná. My jako Česká republika nemáme ten přesný přehled o číslech Ukrajinců, kteří přicházejí do České republiky
právě kvůli tomu, že v téhle chvíli my nejsme hraniční zemí. My nejsme zemí na vstupu. K nám ti lidé už přicházejí přes
Slovensko, někteří na Slovensku zůstanou, někteří přijdou. A samozřejmě poté registraci ta čísla budou přesnější. V této chvíli
už bylo vydáno 2000 těch humanitárních víz, ale to rozhodně není definitivní číslo. Pohybujeme se určitě ve vyšších tisících lidí,
kteří už do České republiky přišli. Já jsem dneska měl ráno schůzku s ukrajinským panem velvyslancem, která byla jako v
mnoha okamžicích dojemná a přerušovaná aktuálními zprávami, které mu přicházely z Ukrajiny. Nebyla to jednoduchá schůzka,
musím říct, a tu statečnost, kterou oni projevují, je potřeba obrovitánsky ocenit, a to, jak na Ukrajině, tak i co tady pan
velvyslanec předvádí a jak se pokouší prostě síťovat všechnu možnou pomoc České republiky, to je prostě výkon vynikajícího
diplomata, musím říct. A ta informace byla taková: děkujeme za vaši pomoc, ale samozřejmě máme problémy na té ukrajinské
straně trochu zvládat všechno to, co se tam děje. Slováci také avizovali, že tam neexistuje ani žádný zatím oficiální hub, kdyby
se předávala ta humanitární pomoc, tak trošku jako tlumit vyloženě partyzánské akce toho typu: dojedu na hranice a třeba
někoho naberu. Pokud je tam přímo nějaká individuální dohoda. Tam skutečně víte, pro koho jedeme, ta rodina tam čeká,
máte skutečně avizováno, že tu hranici třeba překročila nebo v nejbližší době překročí, tak to se dá ještě pochopit. A to je určitě
věc, která může individuálně pomoci, já nechci lidem rozmlouvat, aby pomáhali, já jsem šťastný, jak Češi pomáhají.

Bitcoin přišel o geopolitickou nevinnost
TISK , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: E15 , Strana: 8 , Autor: Jan Vávra , Vytištěno: 13 570 , Prodáno: 2 661 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
01.03.2022 03:33 , Čtenost: 70 728 , Rubrika: Válka na Ukrajině , AVE: 215 191,69 Kč , Země: Česko , GRP: 0,79
Do války Ruska s Ukrajinou stále výrazněji zasahují kryptoměny. Kyjevu jejich prostřednictvím proudí v přepočtu stovky milionů
korun. Napadená země chce navíc bránit tomu, aby Rusové mohli najít v bitcoinu a dalších kryptoměnách útočiště před
sankcemi a pádem rublu. Na přetřes se tak dostává otázka, jak moc jsou nejrozšířenější kryptoměny opravdu anonymní, část
odborníků navíc spekuluje, do jaké míry by případně Moskvě dokázaly nahradit výpadek systému SWIFT. Kryptoměny se
dostaly do stadia, kdy je geopolitika přestala ignorovat, míní autor knihy Bitcoin: Odluka peněz od státu Josef Tětek. 
Přestože virtuální měny fungují nezávisle na státu, kryptoměnová komunita se k probíhající válce nestaví lhostejně. „Putin
spáchal zločin proti ukrajinskému a ruskému lidu,“ deklamoval na svém Twitteru ruský rodák, pozdější emigrant do Kanady a
současně spolutvůrce druhé největší virtuální měny ether Vitalik Buterin. 
Přední světové kryptoburzy Binance či FTX oznámily, že na pomoc s řešením humanitární situace na Ukrajině poskytnou přes
deset milionů dolarů. Neváhaly ani tuzemské kryptofirmy. Například SatoshiLabs, výrobce kryptopeněženky Trezor, shromáždil
ke stejným účelům 25 milionů korun v bitcoinu a provozovatel těžebního „družstva“ SlushPool ohlásil podporu v přepočtu 8,5
milionu korun. Ukrajinská vláda může počítat i s finančními dary ve formě kryptoměn bitcoin, ether či tether od drobných
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přispěvatelů. 
Na její kryptoměnové peněžence se už nashromáždily virtuální mince v hodnotě přes 10 milionů dolarů. Agentura Bloomberg s
odkazem na data analytické společnosti blockchain Elliptic uvádí, že střední hodnota daru dosahuje 95 dolarů. „Tohle je oblast,
kde technologie kryptoměn září: globální fundraising,“ pochvaluje si šéf Binance Čchang-pcheng Čao. 
„V této situaci nabízí bitcoin a spol. protiváhu klasickým zahraničním bankovním převodům, které mohou být drahé, pomalé a
nespolehlivé,“ míní Tomicah Tillemann, který v minulosti pracoval v investiční společnosti Andreessen Horowitz a v současnosti
působí v dosud nepředstaveném kryptofondu investorky Kathryn Haunové. 

Ukrajinská protiofenziva 

Kyjev ale nechce jen pasivně čekat na pomoc kryptosvěta, naopak – burcuje ke kybernetické ofenzivě. Vicepremiér a ministr
pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov vyzval přední směnárny kryptoměn, aby přestaly obsluhovat všechny občany
Ruské federace. 
„Je klíčové zmrazit adresy spojené nejen s ruskými a běloruskými politiky, ale také sabotovat účty běžných uživatelů,“ napsal na
Twitteru. Konkrétně burza Binance ovšem něco takového odmítá s odůvodněním, že chce minimalizovat dopad na nevinné
klienty. Větší pochopení by nejen u kryptoburz mohla najít další iniciativa Ukrajiny, jež chce vystopovat kryptopeněženky
ruských či běloruských politiků a oligarchů, aby za pomoci virtuálních měn nemohli obcházet sankce uvalené Západem. 
Fedorov během víkendu již několik takových adres prozradil a dodal, že ukrajinská kryptokomunita je připravena štědře
odměnit každého, kdo jí dodá další podobné tipy. 
Roli digitálních měn jako možného nástroje k obejití sankcí vnímá ale i Evropská centrální banka. Její šéfka Christine
Lagardeová v této souvislosti vyzvala Evropskou unii k rychlejšímu přijetí regulace známé pod zkratkovým slovem MiCa
(Markets in Crypto Assets). 
„Vždycky se najdou kriminální cesty, jak nějaký zákaz porušit. Proto je kriticky důležité, aby MiCa prošla co nejdříve, a my se tak
mohli pohybovat v regulatorním rámci,“ cituje bankéřku Bloomberg. 
Legislativu čeká v nadcházejících měsících schvalování ze strany europarlamentu a její doladění s členskými státy, doplňuje
agentura. Například Německo, Itálie a Španělsko chtějí zařadit kryptoměny pod dohled nového celounijního úřadu
specializovaného na boj proti praní špinavých peněz. 
Podle některých odborníků konkrétně bitcoin není na podobné operace nejvhodnější. „Transakce v bitcoinové síti jsou
anonymní asi jako obarvené bankovky,“ upozornil už dříve ekonom Platební instituce Roger Dominik Stroukal. Anonymně
naopak funguje třeba monero, za nímž ale stojí výrazně nižší výpočetní výkon než u nejrozšířenějšího kryptoaktiva. Je tedy
náchylnější k případným kybernetickým útokům. 

Bitcoin jako naděje pro Rusko? 

Jelikož ale státy přímý vliv na fungování decentralizovaných digitálních měn nemají, předmětem jejich regulace a zásahů se
musejí stávat místa, kde dochází ke směně kryptoměn za standardní měnu – typicky právě kryptoměnové burzy a směnárny. 
To je princip, kterým se chce v maximální míře řídit také Rusko. Před deseti dny představilo tamní ministerstvo financí návrh
zákona, jenž částečně legalizuje a zároveň i reguluje používání kryptoměn na území Ruska. Jejich používání k běžnému placení
má nadále zůstat zakázáno, Moskva chce ale z bitcoinu a dalších udělat v zásadě běžný investiční nástroj. Obchodovat s
kryptoaktivy by však bylo možné jen na burzách s příslušnou koncesí. 
Ani používání jiných než certifikovaných (neanonymních) elektronických peněženek by nemělo být možné. Rusko samo by se
tak rozhodlo vykořenit ty vlastnosti kryptoměn, jež by mu teoreticky mohly napomoci vyrovnat se s finančními sankcemi.
Teoreticky by usnadnilo Ukrajincům či zahraničním kyberbojovníkům identifikaci ruských kryptoměnových účtů, neboť citlivá
data by stačilo s potřebnou hackerskou šikovností „jen“ shrábnout z centralizovaných registrů. Moskvě se přesto kryptoaktiva
ještě mohou hodit, spekuluje na sociálních sítích kryptoměnová komunita. 
Po zmáčknutí finančního jaderného tlačítka, jak někteří ekonomové popisují nápad s vyloučením Ruska z platebního systému
SWIFT, by mohly bitcoin, ether či třeba právě monero plnit roli krabičky poslední finanční záchrany, která Rusy udrží v
platebním styku se zbytkem světa. 
Podle izraelského odborníka na počítačovou vědu Eliho Ben-Sassona může odstřižení Ruska od systému SWIFT znamenat
mezník ve světě kryptoměn. „Dříve vlády deklarovaly, že kryptoměny potřebují pouze kriminálníci. Nyní mohou tytéž vlády říkat,
že potřebují natolik robustní a funkční krypto, které by jim umožnilo fungovat i bez SWIFT,“ míní Ben-Sasson. 
Takový názor se ale jeví jako poměrně optimistický. „Bitcoin ani jiné kryptoměny v současnosti nedokážou rychle a efektivně
nahradit funkční finanční systém, jakým je právě SWIFT. Zatímco SWIFT stihne denně až 35 milionů transakcí, bitcoin zvládne
maximálně necelých 700 tisíc (osm transakcí za vteřinu; omezení se ale netýká sekundární vrstvy Lightning Network – pozn.
red.). Bitcoin je navíc pro mezinárodní obchodní transakce nevhodný také kvůli své volatilitě. Pokud by se skutečně ruské firmy
rozhodly využít jej jako alternativu, bylo by pro ně vysoce obtížné nalézt zahraniční protějšky ochotné nést rizika výrazných
cenových výkyvů,“ napsal Martin Tremčinský, doktorand Institutu sociologických studií FSV  UK , kde se dlouhodobě věnuje
fenoménu bitcoinu. 

Hledání přístavu 

Nejrozšířenější kryptoměna navíc po zahájení ruské agrese bojuje o oprávněnost nálepky digitálního zlata. Zatímco bitcoin i
zlato se během pondělního dopoledne pohybovaly na podobné cenové hladině jako těsně před Putinovou invazí, v den
přepadení Ukrajiny 24. února zlato dočasně vystřelilo ke dvěma tisícům dolarů za unci, zatímco virtuální měny prudce oslabily. 
To podle některých analytiků naznačuje, že v případě bitcoinu se na rozdíl od zavedeného drahého kovu o bezpečném
přístavu mluvit nedá. Kryptonadšenci ale kontrují, že kus zlaté cihly na podporu ukrajinské armády přes půl světa tak snadno
nepošlou. 

Předmětem regulace a zásahů se musejí stávat místa, kde dochází ke směně kryptoměn za standardní měnu. 

Foto popis:   Vývoj kurzu bitcoinu (v USD)

Rusko zvýšilo brutalitu útoků, ukrajinské síly zatím odolávají. Moskva a Kyjev poprvé jednaly URL

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 242 / 262

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3448508-nedele-byla-tezka-pripustil-ukrajinsky-generalni-stab
http://www.newtonmedia.eu/


Automatický překlad
WEB , Datum: 28.02.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apmškohopzemher , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 06:40 , Celková
návštěvnost: 8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87
, Návštěvy za měsíc: 17 300 000
Jedenáct lidí zemřelo a desítky dalších utrpěly zranění při mohutném ruském ostřelování Charkova, uvedli v pondělí ukrajinští
představitelé. Na bělorusko-ukrajinské hranici přitom proběhla jednání o příměří. Podle místních úřadů použili Rusové v
Sumské oblasti zakázané termobarické bomby. Ruští vojáci se v noci na pondělí znovu pokusili prolomit obranu Kyjeva,
všechny jejich pokusy ale podle ukrajinské armády selhaly. EU schválila nový balík sankcí, včetně zmrazení aktiv ruské
centrální banky a vyloučení některých peněžních ústavů ze systému SWIFT. K sankcím se přidalo i Švýcarsko. Valné
shromáždění OSN začalo v pondělí svou mimořádnou schůzi k ruské invazi na Ukrajinu minutou ticha k uctění památky obětí.

Boje v pondělí pokračovaly pátým dnem na mnoha místech Ukrajiny. Při jednom z dosud nejtragičtějších momentů války v
Charkově podle ukrajinských představitelů zahynulo jedenáct lidí a desítky dalších utrpěly zranění po ostřelování ruskými
vojáky. První odhady přitom hovořily o desítkách obětí a stovkách zraněných.

Město Ochtyrka s asi 50 tisíci obyvateli na severovýchodě Ukrajiny zase Rusko podle Kyjeva opakovaně bombardovalo
vakuovými bombami, které jsou považovány za nejsilnější nejadernou zbraň na světě. Heraščenko uvedl, že Charkov byl
mohutně ostřelován salvovými raketomety Grad. Podle ukrajinského generálního štábu útočí ruská armáda na obytné oblasti.
Ostřelování podle serveru Ukrajinska pravda zasáhlo okrajové čtvrti východně od centra města.

Obrana Kyjeva útoky vydržela

Kyjev se prý zatím podařilo ubránit. „Od začátku dnešního (pondělního, pozn. red.) dne se nepřítel dál snažil prolomit obranu
Kyjeva. Ruské jednotky se opakovaně pokoušely zaútočit na okraje hlavního města,“ napsala ukrajinská armáda na svém účtu
na Facebooku. „Všechny pokusy ruských okupačních sil dosáhnout cíle však selhaly. Nepřítel utrpěl značné ztráty. Ruské
jednotky jsou demoralizované a vyčerpané,“ dodala ukrajinská armáda.

Ukrajina tvrdí, že Rusko od zahájení útoku přišlo o zhruba 5300 vojáků a 191 tanků, 29 letounů a 29 vrtulníků. Ukrajinský
prezident ruské vojáky vyzval, aby si zachránili životy, složili zbraně a z Ukrajiny odešli. Oznámil také, že Ukrajina propustí
vězně, kteří mají vojenské zkušenosti a jsou ochotni bojovat proti Rusku, píše agentura Reuters.

Naopak Rusko tvrdí, že ovládlo nebe nad celou Ukrajinou, zasáhlo 1114 vojenských objektů, zničilo 314 tanků a dalších
obrněnců, 57 raketometů a 121 děl. Dále tvrdí, že jeho vojska ovládla města Berďansk a nedaleký Enerhodar. Obsazení
Berďansku potvrdily i místní úřady, které ale odmítly spolupracovat s okupanty.

Kharkiv.Russian BM-21 Grad liberate Ukrainians from their lives and properties pic.twitter.com/dnm19eweXz

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 28, 2022

Specialized school #134 in Kharkiv, before and after Russia's 'de-Nazification.' https://t.co/BR6eS5cPsO
pic.twitter.com/7E923JMNk9

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 28, 2022

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v pondělí napsal, že válka na Ukrajině se stala válkou evropskou. Ukrajinský
prezident Volodymyr Zelenskyj později uvedl, že Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální
procedury. Na nezbytnosti členství Ukrajiny v Evropské unii se v pondělí během telefonického rozhovoru shodly předsedkyně
české sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a litevského parlamentu Viktorija Čmilytéová-Nielsenová.

Ukrajinské námořnictvo uvedlo, že pohraničníci Hadího ostrova v Černém moři, kteří se odmítli vzdát Rusku, jsou naživu a v
ruském zajetí.

Kyiv says the Iskander missile that hit Zhitomir airport was launched from Belarus. It's getting harder & harder for Lukashenko
to argue he's not a party to the conflict. (The missile itself was no doubt Russian) https://t.co/m7boFicWrY
pic.twitter.com/trbfZEY8RQ

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 27, 2022

V Kyjevě přestal platit zákaz vycházení

V ukrajinské metropoli v pondělí ráno od osmi hodin (7:00 SEČ) přestal platit zákaz vycházení, který město vyhlásilo v přípravě
na ruskou ofenzivu. Správa metropole obyvatele skrz síť Telegram vyzvala, aby i přes jeho ukončení vycházeli jen v
nejnutnějších případech, mimo jiné doplnit zásoby jídla či léků.

Otevřely obchody a obnovena je v omezeném režimu i hromadná doprava. Spuštěn byl provoz metra, které v posledních dnech
slouží jako kryt. Úřady upozornily, že soupravy budou operovat v delších intervalech, než je běžné. Zákaz vycházení začne opět
platit v pondělí ve 22:00 místního času do úterních 7:00 (21:00–?6:00 SEČ).

Agentura AP uvedla, že starosta Kyjeva Vitalij Kličko jí v neděli po vyčerpávající noci ruských útoků na okraje města řekl, že
kvůli obklíčení Kyjeva není možná evakuace civilistů a hrozí humanitární katastrofa. Později Kličkův mluvčí uvedl, že se starosta
špatně vyjádřil, a i sám Kličko své vyjádření popřel.
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Ruské velení vyzvalo ukrajinské civilisty k opuštění Kyjeva, ruská armáda jim v tom nebude bránit, sdělil mluvčí ruského
ministerstva obrany Igor Konašenkov serveru Lenta. Civilisté podle něj mohou město opustit na trase Kyjev–?Vasylkiv.

Curfew is off for now. Line to a grocery store. We are hungry. pic.twitter.com/ua6NKPSoGj

— Nika Melkozerova (@NikaMelkozerova) February 28, 2022

Proběhlo jednání o příměří

Ruská a ukrajinská delegace v pondělí jednaly na ukrajinsko-běloruských hranicích. První schůzka vyjednávačů bojujících
stran od začátku ruské invaze na Ukrajinu trvala podle médií zhruba šest hodin. Oba týmy se pak dohodly na dalším kole
rozhovorů a zamířily do svých metropolí ke konzultacím, sdělil jeden z ukrajinských zástupců Mychajlo Podoljak. Vedoucí ruské
delegace Vladimir Medinskij prohlásil, že příští schůzka bude na polsko-běloruské hranici.

Klíčovým požadavkem Kyjeva je okamžité příměří a stažení ruských vojsk z ukrajinského území. Uvedla to ukrajinská média s
odvoláním na komuniké ukrajinské prezidentské kanceláře poté, co ukrajinská delegace dorazila na místo. Kreml se před
jednáním zdržel oznámení ruských požadavků. Dříve za cíle své vojenské operace označil demilitarizaci Ukrajiny a očištění
země od „neonacistů“.

Vedoucí ruské delegace, poradce ruského prezidenta Vladimir Medinskij novinářům řekl, že každá hodina konfliktu znamená
mrtvé ukrajinské občany a vojáky. Proto je podle něj třeba co nejrychleji dospět k dohodám. „Ale tyto dohody nepochybně musí
být v zájmu obou stran,“ prohlásil podle záběrů na sociálních sítích.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli uvedl, že příliš nevěří v úspěch jednání s Rusy, ale že je třeba pokusit se
využít i tu nejmenší šanci.

Bělorusko nejspíš na svém území umožní Rusku rozmístit jaderné zbraně

Vládce Kremlu Vladimir Putin v neděli nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. To odsoudili
představitelé NATO, Spojených států i Evropské unie.

Bělorusko se zřeklo svého „neutrálního“ statutu. Minsk tvrdí, že v referendu změnu ústavy podpořilo 65 procent občanů,
opozice hlasování zpochybňuje. Stát pod vládou diktátora Alexandra Lukašenka, který zároveň rozšířil vlastní pravomoci,
připustil umístění jaderných zbraní na svém území.

EU schválila nový balík sankcí, včetně zmrazení aktiv ruské centrální banky a vyloučení některých peněžních ústavů ze
systému SWIFT. K sankcím se přidalo i Švýcarsko.

Evropské nebe se také zavřelo ruským aerolinkám a Ruskem kontrolovaným letadlům včetně soukromých strojů oligarchů.
Ruské ministerstvo zahraničí rozhodnutí kritizuje mimo jiné i kvůli tomu, že se šéf diplomacie Sergej Lavrov nemá jak dostat do
Ženevy na zasedání Rady OSN pro lidská práva. Rusko v odvetě zakázalo vstup do svého vzdušného prostoru leteckým
společnostem ze 36 zemí, včetně Velké Británie, Německa, Španělska, Itálie a Kanady.

Na další vlnu protiruských sankcí reagovala i Čína. Její diplomacie uvedla, že nesouhlasí „s nelegálními a jednostrannými
sankcemi“, píše Reuters.

Ukrajina Rusko kvůli invazi zažalovala u Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Na pondělí svolala Rada bezpečnosti OSN
mimořádné naléhavé zasedání Valného shromáždění, které se ruské agresi bude věnovat.

Analytik mluví o klíčové roli mostů přes Dněpr

Ukrajinská armáda čelí ruským invazním vojskům na čtyřech frontách – u Kyjeva, na severovýchodě země u měst Sumy a
Charkov, na východě země u Doněcké a Luhanské oblasti a na jihu z dočasně okupovaného Krymu.

ČT24 rozebrala situaci na bojištích s politickým geografem Janem Kofroněm z Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ten zdůraznil klíčovou roli mostů přes řeku Dněpr, na nichž z velké části záleží případný
ruský postup směrem na západ Ukrajiny.

Na jižní frontě Rusové zaznamenali nejrychlejší postup, obsadili mimo jiné město Melitopol a pokračují k Mariupolu – přístavu na
hranicích oblasti, kterou ovládají Ruskem řízení separatisté. Kofroň se domnívá, že byť Mariupol jako takový zásadní není a
jeho dobytí nezmění situaci na bojišti, ruské invazní jednotky by se posléze mohly vypravit na sever k Dněpropetrovsku.

Pokud by zároveň prolomily ukrajinskou obranu kolem Charkova, mohly by ze severu postupovat na jih a znemožnit tak ústup
té části ukrajinské armády, která uplynulé roky sbírala bojové zkušenosti ve střetech s Ruskem podporovanými jednotkami v
Donbase, což by byla pro ukrajinskou armádu těžká rána. Proto by mělo smysl stáhnout jednotky z východu předčasně.

Ruské armádě se zatím nedaří prolomit obrany řady měst – zejména Kyjeva, Charkova a Sumy. Kofroň to vysvětluje tím, že
zatímco okupační armáda disponuje relativně silnými mechanizovanými a dělostřeleckými jednotkami, vybavení pro boje v
ulicích měst má omezené. Proto pro Rusy nemá smysl zabřednout do městských bojů.

Politický geograf upozorňuje zejména na ruský nezdar u Charkova, kde invazní armáda soustřeďovala možná vůbec největší
síly. „Zřejmě doufali, že se dokáží k městu dostat, že město, kde je ruská menšina, padne. Nepadlo,“ konstatuje Kofroň.

Zároveň ale zrazuje před přehnaným optimismem, co se ukrajinského vzdoru týče. Ruská vojska se totiž nepohybují tak
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pomalu, jak by se mohlo zdát, míní: „Denně udělat něco kolem třiceti, čtyřiceti, padesáti kilometrů, není málo,“ říká Kofroň a
připomíná invazi do Iráku. Američané tam – proti výrazně slabšímu protivníkovi – urazili během osmi, devíti dní 350 až 400
kilometrů.

Současně analytik připouští, že pokud se obránci „zakopou“ v pozicích a útočníci se pokouší o rychlý postup, znamená to
výrazné ztráty. „Pokud se Rusové teď budou snažit postupovat příliš rychle, budou mít obrovské ztráty, bez ohledu na to, že
mají nějakou technologickou a početní převahu,“ upozorňuje.

Ruští okupanti jsou podle Kofroně překvapeni odporem, zejména například u Charkova. To dává naději, že Ukrajina by mohla
vydržet ruský nápor dva až tři týdny, po nichž by měla silnější karty pro vyjednávání.

Mimořádná schůze Valného shromáždění OSN začala minutou ticha

Valné shromáždění OSN v ponděká začalo svou mimořádnou schůzi k ruské invazi na Ukrajinu minutou ticha k uctění památky
obětí. Boje musí přestat, řekl na začátek svého vystoupení generální tajemník organizace António Guterres, podle nějž by spor
mohl vyústit v největší humanitární krizi v Evropě za řadu posledních desetiletí.

Mimořádnou schůzi Valného shromáždění svolala v neděli Rada bezpečnosti OSN, kde se nepodařilo ke konfliktu přijmout
rezoluci kvůli ruskému vetu. Jednání orgánu, v němž zasedají delegace 193 států, bylo podobným způsobem svoláno jen
desetkrát od roku 1950.

Martin Laryš: Ukrajina má šanci se ubránit. Ruský voják je kanonenfutr URL
Automatický překlad
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Od počátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu domácí mediální prostor dle předpokladů zaplnily komentáře českých expertů
snažících se vysvětlit, co se vlastně děje a co se nejspíše bude dít dál. Poměrně rozšířeným jevem v tomto prostředí je určitý
defétismus části odborné komunity, jenž dle mého názoru vyplývá z nedostatečné znalosti ukrajinských a ruských reálií.

Jejich argumentaci lze shrnout do frází o tom, že a) Ukrajina je vojensky mnohem slabší, a proto zaručeně prohraje (čísla přece
hovoří jasně); b) sankce Rusku nijak neškodí, z čehož implicitně vyplývá, že je ani nemá smysl zavádět; c) Západ stejně nemá
Ukrajině jak vojensky pomoci, protože Rusko má přece jaderné zbraně a kdo na vojenské pomoci i přesto trvá, je válečný
štváč, který hodlá vyvolat třetí světovou válku. Shrnuto a podtrženo: nemá smysl Rusku odporovat.

Říkám si, zda tyto argumenty budou platit i v případě napadení dalších zemí, například pobaltských republik s velkou ruskou
menšinou. Zda i v tomto případě „nebude mít smysl vzdorovat, protože Putin má přece jaderné zbraně“... Používaný argument,
že Putinovi jde jen o Ukrajinu a nikam dál nepůjde, je momentálně stejně platný jako dřívější argumenty, že Putinovi přece stačí
anektovat Krym a Donbas používat jako páku na prozápadní ambice Kyjeva.

Jak jsem již naznačoval, v těchto komentářích se projevuje nedostatek znalostí místního kontextu. I když čísla o ruské vojenské
síle vypadají impozantně, ruská armáda není neporazitelná. Naopak už několikrát v minulosti byla poražena papírově mnohem
slabším protivníkem, než je ukrajinská armáda. Proč bychom tedy neměli propadat panice a dopředu se vzdávat?

V prvé řadě proto, že ruská armáda je byrokratický kolos na hliněných nohou prostoupený šikanou a korupcí. Není to žádná
šíleně efektivní a nezastavitelná mašinerie. Ačkoliv má Rusko vyspělé vojenské technologie, přístup k vlastním vojákům se za
posledních 200 let příliš nezměnil. Jsou stále považováni za bezprávný kanonenfutr, oblečení v šupácké uniformě, často i bez
vědomí toho, kam jedou a proč.

První záběry zajatých ruských vojáků potvrzují nevysokou bojovou morálku. Navíc jim kvůli logistickým problémům docházejí
potraviny a palivo. A města bez lidské síly, tedy bez vojáků, neudržíte. Druhým důvodem je fungování ukrajinské společnosti s
nebývale vysokou úrovní organizace (namísto spoléhání na stát) a odhodlání.

Bojový duch Ukrajinců, vojáků i civilistů, den ode dne roste, a pokud se jim podaří i nadále vzdorovat proti zjevné přesile, mají
šanci ubránit se, a tedy vyhrát. Proto má smysl Ukrajině v maximální možné míře pomoci, zejména pokud tato pomoc může mít
příznivý dopad na možnosti se ubránit. Putin udělal chybu, která rovněž plyne z nepochopení situace na Ukrajině. Možná se on
a jeho okolí stali obětí vlastní propagandy, nicméně si zjevně neuvědomili, že nebojují se Zelenským či s fašisty a bojůvkami
trápícími ruskojazyčné obyvatelstvo, ale s miliony a miliony ukrajinských občanů.

Neuvědomuje si, že i kdyby náhodou zajal Zelenského a dosadil do Kyjeva svou loutku, která řekne, že Ukrajinci mají složit
zbraně, válka neskončí, nýbrž přejde z konvenční války do fáze gerilových bojů ve městech i mimo ně s mimořádnou podporou
civilního obyvatelstva. Za této konstelace si v gerilové válce vylámali zuby i silnější hráči.

V tom případě je životně důležité, aby i v této fázi na Ukrajinu nadále proudily zásoby zbraní a munice. Nechci znít přehnaně
optimisticky, ale vojenská pomoc Ukrajině stejně jako sankce proti Rusku mají velký smysl, na rozdíl od alibistických komentářů,
že s tím stejně nic neuděláme. Není to pravda. Ukrajina má šanci se ubránit a každý z nás na tom může mít svůj malý podíl.

Autor je politolog na FSV  UK

Slavia-Sparta! Sparťané i s Jabloncem, Plzeň ve Zlíně, City-United, Liverpool-West Ham, Neapol-AC Milán! URL
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První březnový víkend pokračuje jarní část české Fortuna:ligy 24. kolem (O2 TV Sport a O2 TV Fotbal). Velkým šlágrem kola je
derby Slavia-Sparta (v neděli v 18.00), Viktoria Plzeň hraje už v sobotu ve Zlíně (15.00).

Hrají se opět i anglická Premier League (Premier Sport 1 a Premier Sport 2, mj. Liverpool-West Ham v sobotu v 18.30 a
Manchester City-Manchester United v neděli v 17.30), druhá anglická liga (Premier Sport 1 a Arena Sport 1), první a druhá
německá bundesliga, italská Serie A (mj. SSC Neapol-AC Milán v neděli ve 20.45 hodin), španělská La Liga 1 a La Liga 2 (vše
NOVA Sport 3 a NOVA Sport 4), francouzská Ligue 1 a Ligue 2 (NOVA Sport 1 a NOVA Sport 2), nizozemská Eredivisie (Arena
Sport 1 a Arena Sport 2), Liga Portugal (Arena Sport 1), turecká Süperliga (Sport 1 a Sport 2), slovenská Fortuna liga (NOVA
Sport 2 a TV Dajto), rakouská bundesliga (Arena Sport 2), americká MLS (NOVA Sport 1) a skotská Premiership (Premier
Sport 1). 
Už v týdnu jsou ale na pořadu zápasy semifinále Českého poháru (ČT Sport – Sparta-Jablonec ve středu v 19.30 hodin),
Francouzského poháru (NOVA Sport 4), Italského poháru a Španělského poháru (obojí Sport 1 a Sport 2), čtvrtfinále
Německého poháru a osmifinále Anglického poháru (obojí NOVA Sport 1 a NOVA Sport 2). 
V pátek (17.00, ČT Sport) pak začíná duelem Zbrojovka Brno-Prostějov jarní část druhé české ligy. 

PONDĚLÍ 28. ÚNORA 2022 
18.00: Kasimpasa – Fenerbahce Istanbul (utkání 27. kola turecké Süperligy) – Sport 2. Sport 1 záznam ve 22.00 hodin. 
19.20 (výkop 19.30): FTZS Liberec – Slavia Praha (utkání 17. kola české futsalové ligy) – ČT Sport. Záznam v úterý v 6.00
hodin. 
20.00: Tiki-Taka 23 (talk show po 23. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.40 (výkop 20.45): Atalanta Bergamo – UC Sampdoria Janov(utkání 27. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.40 (výkop 20.45): Grenoble Foot 38 – FC Toulouse (utkání 26. kola druhé francouzské ligy/Ligue 2) – NOVA Sport 2. 
20.55 (výkop 21.00): FC Granada – FC Cádiz (utkání 26. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
20.55 (výkop 21.00): FC West Bromwich Albion – FC Swansea City (utkání 35. kola druhé anglické ligy/Championship) –
Premier Sport 1. 
23.00 (záznam, výkop 21.00): FC Málaga – FC Cartagena (utkání 29. kola druhé španělské ligy/ La Liga 2) – NOVA Sport 3. 

ÚTERÝ 1. BŘEZNA 2022 
14.00: Tiki-Taka 23 (talk show po 23. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
17.55 (výkop 18.00): FC Paris Saint-Germain – FC Sevilla (osmifinálové utkání juniorské Ligy UEFA)– NOVA Sport 3, UEFA.tv. 
20.10 (výkop 20.15): FC Petersborough United – Manchester City (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – NOVA
Sport 1, Voyo. 
20.25 (výkop 20.30): FC Crystal Palace – FC Stoke City (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – Voyo. 
20.40 (výkop 20.45): FC Burnley – FC Leicester City (dohrávané utkání 22. kola anglické Premier League) – Premier Sport 1. 
20.40 (výkop 20.45): 1. FC Union Berlín – FC Sankt Pauli (čtvrtfinálové utkání Německého poháru/DFB Pokal) – Voyo,
německá ARD (Das Erste). 
20.50 (výkop 20.55): FC Middlesbrough – Totenham Hotspur (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – NOVA Sport
2, Voyo. 
20.55 (výkop 21.00): OGC Nice – FC Versailles (semifinálové utkání Francouzského poháru/Coupe de France) – NOVA Sport
4. 
21.00: Manchester United – Borussia Dortmund (osmifinálové utkání juniorské Ligy UEFA) – UEFA.tv. 
21.45 (relive, výkop 21.00): AC Milán – Inter Milán (úvodní semifinálové utkání Italského poháru/Coppa Italia) – Sport 2. 

STŘEDA 2. BŘEZNA 2022 
14.00: AZ Alkmaar – Juventus Turín (osmifinálové utkání juniorské Ligy UEFA) – UEFA.tv. 
16.25 (výkop 16.30): MŠK Žilina – FC Red Bul Salcburk (osmifinálové utkání juniorské Ligy UEFA) – slovenská TV Dajto. 
17.40 (výkop 18.00): Sparta Praha – FK Jablonec (semifinálové utkání Českého poháru/Mol Cup) – ČT Sport. Záznam v 1.10
hodin. 
18.25 (výkop 18.30): Hamburger SV – Karlsruher SC (čtvrtfinálové utkání Německého poháru/DFB Pokal) – NOVA Sport 1,
Voyo. německý Sport1.de. 
18.25 (výkop 18.30): Hannover 96 – RB Lipsko (čtvrtfinálové utkání Německého poháru/DFB Pokal) – NOVA Sport 2, Voyo. 
20.10 (výkop 20.15): FC Luton Town – FC Chelsea (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – Voyo. 
20.25 (výkop 20.30): FC Southampton – FC West Ham United (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – NOVA Sport
2, Voyo. 
20.30: LASK Linec – FC Red Bull Salcburk (utkání 21. kola rakouské bundesligy) – Arena Sport 1. 
20.40 (výkop 20.45): VfL Bochum – SC Freiburg (čtvrtfinálové utkání Německého poháru/DFB Pokal) – Voyo, německá ARD
(Das Erste). 
20.40 (výkop 20.45): FC St. Johnstone – FC Glasgow Rangers (utkání 29. kola skotské Premiership) – Premier Sport 1. 
21.00: ACF Fiorentina – Juventus Turín (úvodní semifinálové utkání Italského poháru/Coppa Italia) – Sport 2. 
21.00: Real Madrid – Atlético Madrid (osmifinálové utkání juniorské Ligy UEFA) – UEFA.tv. 
21.10 (výkop 21.15): FC Nantes – AS Monako (semifinálové utkání Francouzského poháru/Coupe de France) – NOVA Sport 4.
21.10 (výkop 21.15): FC Liverpool – FC Norwich City (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – NOVA Sport 1, Voyo. 
21.30: FC Valencie – Athletic Bilbao (semifinálové utkání Španělského poháru/Copa del Rey) – Sport 1. 

ČTVRTEK 3. BŘEZNA 2022 
21.00: Real Betis Sevilla – Rayo Vallecano (semifinálové utkání Španělského poháru/Copa del Rey) – Sport 1. 
21.10 (výkop 21.15): FC Everton – FC Boreham Wood (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) – NOVA Sport 1, Voy
o. 

PÁTEK 4. BŘEZNA 2022 
16.40 (výkop 17.00): MŠK Ružomberok – FC DAC 1904 Dunajská Streda Bratislava (utkání 1. kola skupiny o titul slovenské
Fortuna ligy) – NOVA Sport 2. 
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16.55 (výkop 17.00): Zbrojovka Brno – 1. SK Prostějov (utkání 17. kola druhé české ligy/F:NL) – ČT Sport. 
18.00: Yeni Malatyaspor – Adana Demirspor (utkání 28. kola turecké Süperligy) – Sport 2. 
18.25 (výkop 18.30): SV Darmstadt 98 – 1. FC Heidenheim (utkání 25. kola druhé německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
20.40 (výkop 20.45): Inter Milán – US Salernitana Calcio 1919 (utkání 28. kola italské Serie A) – NOVA Sport 3. 

20.40 (výkop 20.45): FC Sheffield United – FC Nottingham Forest 
(utkání 36. kola druhé anglické ligy/Championship) – Premier Sport 1. 
20.55 (výkop 21.00): Deportivo Alavés – FC Sevilla (utkání 27. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 4. 
20.55 (výkop 21.00): FC Lorient – Olympique Lyon (utkání 27. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 1. 

SOBOTA 5. BŘEZNA 2022 
13.25 (výkop 13.30): FC Leicester City – FC Leeds United (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2
záznam v 18.00 hodin. 
13.25 (výkop 13.30): FC Sankt Pauli – Karlsruher SC (utkání 25. kola druhé německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
13.30: FC Fulham – FC Blackburn Rovers (utkání 36. kola druhé anglické ligy/Championship) – Arena Sport 1. 
14.30 (výkop 15.00): Fastav Zlín – Viktoria Plzeň (utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV
Sport záznam ve 21.00 hodin, O2 TV Fotbal v neděli v 9.00 hodin. 
14.55 (výkop 15.00): FK Pardubice – Dynamo České Budějovice, Sigma Olomouc– Bohemians Praha 1905 (utkání 24. kola
české Fortuna:ligy) – streaming O2 TV Fotbal. Záznam ve 21.00 hodin a ve 23.00 hodin. 
15.00 (výkop 15.30): Bayern Mnichov – Bayer 04 Leverkusen (utkání 25. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. NOVA
Sport 3 záznam v 0.45 hodin. 
15.25 (výkop 15.30): RB Lipsko – SC Freiburg (utkání 25. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. NOVA Sport 4 záznam
ve 22.45 hodin. 
15.55 (výkop 16.00): FC Burnley – FC Chelsea (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2 záznam
ve 20.00 hodin. 
15.55 (výkop 16.00): FC Wolverhampton Wanderers – FC Crystal Palace (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 2. 
16.30: Boavista Porto – SC Braga (utkání 25. kola Ligy Portugal) – Arena Sport 1. 
17.00: Konyaspor – Galatasaray Istanbul (utkání 28. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 20.30 hodin. 
17.20 (výkop 18.00): Baník Ostrava – Slovan Liberec (utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV
Sport záznam v neděli v 9.00 a v 21.00 hodin, O2 TV Fotbal v neděli ve 12.00 hodin. 
17.55 (výkop 18.00): AS Řím – Atalanta Bergamo (utkání 28. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
18.25 (výkop 18.30): VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach ( utkání 26. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
18.25 (výkop 18.30): FC Liverpool – FC West Ham United (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2
záznam ve 22.00 hodin. 
19.00: SC Portimonense – Benfica Lisabon (utkání 25. kola Ligy Portugal) – Arena Sport 1. 
20.20 Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.30 (záznam, výkop 16.00): FC Newcastle United – FC Brighton and Hove Albion (utkání 28. kola Premier League) – Premier
Sport 1. 
20.40 (výkop 20.45): Cagliari Calcio – SS Lazio Řím (utkání 28. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.55 (výkop 21.00): Real Madrid – Real Sociedad San Sebastián (utkání 27. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
21.00: Feyenoord Rotterdam – SC Groningen (utkání 25. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. 
21.10 (výkop 21.15): OGC Nice – FC Paris Saint-Germain (utkání 27. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 1. 
22.25 (záznam, výkop 16.00): FC Aston Villa – FC Southampton (utkání 28. kola Premier League) (utkání 28. kola Premier
League) – Premier Sport 1. 
1.50 (výkop 1.30): FC Charlotte – Los Angeles Galaxy (utkání americké MLS) – NOVA Sport 1. 

NEDĚLE 6. BŘEZNA 2022 
12.15: PSV Eindhoven – Heracles Almelo (utkání 25. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. Arena Sport 2 záznam ve
21.00 hodin. 
12.25 (výkop 12.30): CFC Janov – FC Empoli (utkání 28. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. Záznam v 0.45 hodin. 
12.55 (výkop 13.00): FC Livingston – Celtic Glasgow (utkání 30. kola skotské Premiership) – Premier Sport 1. 
13.55 (výkop 14.00): FC Cádiz – Rayo Vallecano (utkání 27. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
14.00: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
14.30 (výkop 15.00): FK Teplice – 1. FC Slovácko (utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV
Sport záznam v pondělí ve 13.00 hodin, O2 TV Fotbal v pondělí v 18.00 hodin. 
14.55 (výkop 15.00): FK Jablonec – FC Hradec Králové, FK Mladá Boleslav – MFK Karviná (utkání 24. kola české Fortuna:ligy)
– streaming O2 TV Fotbal. Záznam ve 21.00 hodin a ve 23.00 hodin. 
14.55 (výkop 15.00): FC Watford – FC Arsenal (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2 záznam ve
22.00 hodin. 
15.25 (výkop 15.30): 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 – Borussia Dortmund (utkání 25. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. 

16.10 (výkop 16.15): FC Elche – FC Barcelona (utkání 27. kola 
španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. NOVA Sport 4 záznam ve 23.00 hodin. 
16.30 (výkop 17.00): MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava (utkání 1. kola skupiny o titul slovenské Fortuna ligy) – slovenská TV
Dajto. 
16.45: Ajax Amsterdam – RKC Waalwijk (utkání 25. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. 
17.00 (relive, výkop v 16.00): FC Red Bull Salcburk – Cashpoint SCR Altach (utkání 22. kola rakouské bundesligy) – Arena
Sport 2. 
17.00: Fenerbahce Istanbul – Trabzonspor (utkání 28. kola turecké Süperligy) – Sport 1. 
17.15 (výkop 17.05): OSC Lille – Clermont Foot (utkání 27. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 1. 
17.20 (výkop 18.00): Slavia Praha – Sparta Praha (utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV
Sport záznam v pondělí v 9.00 hodin, O2 TV Fotbal v pondělí ve 21.30 hodin. 
17.25 (výkop 17.30): Manchester City – Manchester United (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport
2 záznam ve 20.00 hodin. 
17.25 (výkop 17.30): 1. FC Kolín nad Rýnem – TSG 1899 Hoffenheim (utkání 25. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. 
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18.15 (výkop 18.00): Juvnetus Turín – Spezia Calcio (utkání 28. kola italské Serie A) – NOVA Sport 3. 
19.00: FC Pacos de Ferreira – FC Porto (utkání 25. kola Ligy Portugal) – Arena Sport 1. 
20.15 (výkop 20.45): SSC Neapol – AC Milán (utkání 28. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.20 Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.55 (výkop 21.00): Real Betis Sevilla – Atlético Madrid (utkání 27. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 

21.55: Dohráno (zpravodajství z 24. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. 
PONDĚLÍ 7. BŘEZNA 2022 
11.00: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport ve 12.00
hodin. 
11.30: Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 24. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport ve 12.30
hodin. 
18.00: Besiktas Istanbul – Basaksehir Istanbul (utkání 28. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 21.00 hodin. 
20.00: Tiki-Taka 24 (talk show po 24. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.00: Upoutávka na úvodní osmifinálová utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – Sport 1. 
20.25 (výkop 20.30): FC Nottingham Forest – AFC Huddersfield Town (osmifinálové utkání Anglického poháru/FA Cup) –
NOVA Sport 1. 
20.35: Novinky před úvodními osmifinálovými utkáními Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. 
20.40 (výkop 20.45): FC Toulouse – USL Dunkerque (utkání 27. kola druhé francouzské ligy/Ligue 2) – NOVA Sport 2. 
20.55 (výkop 21.00): Athletic Bilbao – UD Levante (utkání 27. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
20.55 (výkop 21.00): Tottenham Hotspur – FC Everton (utkání 28. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
20.55 (výkop 21.00): Real Sociedad San Sebastián B – Sporting Gijón (utkání 30. kola druhé španělské ligy/ La Liga 2) –
NOVA Sport 
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Zákaznická zkušenost má prostupovat celou komunikací značky, říká nový šéf agentury Etnetera Motion Michal Bubeníček.

Etnetera Motion má od března nové vedení, do role CEO nastupuje dosavadní šéf strategie Michal Bubeníček. „Chci se dál
věnovat klíčovým klientům a projektům,“ říká.

Co máte jako nový CEO v plánu?

Změna ve vedení se připravovala od loňského srpna, takže už jsem se na řízení podílel s mým předchůdcem Václavem
Peterkou. Ten se nyní v rámci skupiny přesouvá do Etnetery a ujímá se nové byznysové kompetence . Mezi prvními změnami
bylo spojení oddělení kreativců a designérů. Také jsme se s Davidem Böhmem domluvili, že se ujme role kreativního ředitele
po Petru Soškovi. Ten převezme část strategické práce po mně. Část si chci ponechat, abych se dál mohl věnovat klíčovým
klientům a projektům. Myslím, že je to v dnešní době výhoda, být jako CEO zapojený do strategie i tvorby, abychom mohli
agenturu profilovat na základě našich kompetencí a potřeb klientů. Aktuálně chceme posilovat kreativní strategii.

Jakým způsobem?

Když jsme se z digitální agentury posunuli do fullservicové, děláme více ATL kampaní, což vyžaduje větší strategický přesah,
protože tím více ovlivňujeme celou komunikaci. V tom se dál chceme posouvat a posilovat expertízu, protože jinak se na
přesyceném trhu neuplatníte. Pro mě jsou vzorem Droga5 nebo Wieden+Kennedy, které se přes kreativitu a strategii posunuly
mezi top agenturní hráče. Máme výhodu oproti klasickým ATL agenturám, které přemýšlejí hlavně o spotu a klíčových
vizuálech, jimiž vyprávějí příběh. My jdeme přes celkovou zákaznickou zkušenost, jíž příběh proplouvá napříč. Umíme do
kreativní strategie snáze zapojit dílčí digitální touchpointy od webů a newsletterů, až třeba po aplikace a push notifikace.

Máte toho dost, budete pokračovat i v rozvoji byznysu v Austrálii?

Budu. S byznysem v Austrálii jsme začali před covidem. Sama Etnetera Group v zahraničí působí díky práci s klienty, ale bez
poboček. Ani my v kreativní části nejdeme cestou tvrdé expanze. Vybíral jsem ze tří zemí s nejlépe rozvinutým reklamním
byznysem — USA, Británií a Austrálií. V USA jsem nějaký čas žil, i jsem se tam vracel studovat včetně exekutivního kurzu na
Harvardu. Vím, že je tam složité prorazit. Austrálie je z pohledu reklamy nejzajímavější a měl jsem tam kontakty.

V Austrálii jsme vytvořili partnerství s agenturou Reborn. Do některých tendrů jsme šli půl na půl, tak jsme se dostali k tamnímu
Unileveru nebo Kraft Heinz.

Jak to funguje?

Během prvního roku jsme vytvořili partnerství s agenturou Reborn, je nám podobná přístupem, kulturou i velikostí. Oni tím
škálují svůj agenturní dosah a my se dostáváme k tamnímu byznysu. Do některých tendrů jsme šli půl na půl, tak jsme se
dostali k tamnímu Unileveru nebo Kraft Heinz. Občas je to divoké kvůli odlišným kulturním očekáváním nebo vnímání designu,
ale zase se na tom můžeme hodně naučit. Dostat se z té středoevropské „bubliny“, což hodně pomohlo i mně. Časem tam
možná budeme moci mít svůj tým a bude možné rozšiřovat i další vertikály skupiny Etnetera, jako data analytiku nebo mobilní
vývoj.
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Nedávno jste se stali jednou z agentur Škody Auto pro Česko. Máte přinést i nový pohled na věc. V čem třeba?

Je prostor komunikaci posunut třeba i díky tomu, že máme silný technologický „background“. Vedle nás je Zaraguza jako jedna
z ikon kreativních agentur. Můžeme se velmi dobře doplňovat. Etnetera Group se Škodou Auto dlouhodobě spolupracuje na
mnoha projektech od výroby přes prodej po inovace. Díky tomu můžeme třeba pomoci s komunikováním stěžejního tématu
elektromobility, rozumíme mu z pohledu firmy i zákazníků.

Jakou máte strategii pro účast ve výběrových řízeních?

Chceme si pečlivěji vybírat tendry, do kterých půjdeme. Začátek covidu ovlivnil i náš obrat, protože se seškrtaly inovativní
projekty, které nebyly pro klienty klíčové. I když nám pomáhalo, že máme klienty z různých oborů, hledali jsme na trhu nové
příležitosti a věnovali jsme výběrovým řízením opravdu mnoho času. Pro úspěch je ho potřeba čím dál víc, což představuje
velkou investici. Proto chceme více zvažovat pro a proti a jít do těch tendrů, kde vynikne naše přidaná hodnota.

Chceme více zvažovat pro a proti a jít do těch tendrů, kde vynikne naše přidaná hodnota.

Inovační projekty se nevracejí?

Některé zmizely nenávratně. Hlavně v FMCG a v kampaních navázaných na eventy. Nebo se třeba experience marketing v
retailu přeorientoval na e-commerce. Náš návrat k normálním číslům se vydařil hlavně díky novému byznysu. To bylo náročné,
protože řada agentur byla třeba i po propouštění ochotna jít na dřeň a prostředí bylo konkurenčnější.

Vy jste nepropouštěli?

Bohužel s některými jsme se rozloučili, ale nebylo to vždy cíleně kvůli pandemii. Měli jsme však třeba dva měsíce, kdy jsme si
snížili všichni platy, ale už na konci prvního roku krize jsme se dostali do zisku, takže jsme ty škrty lidem mohli vrátit. Aktuálně
opět nabíráme. Hledáme account manažery i kreativce.

Jak vám jde shánění lidí?

Je to vcelku peklo, na trhu je složitá situace. Kandidáti jsou, ale chceme toho po nich pořád více. Nástroje a postupy, které k
práci potřebujeme, jsou stále složitější. Už se na kreativu sociálních sítí nedá nabírat někdo, kdo trochu umí s Instagramem,
jako to bylo před pěti lety. Vše je teď tažené daty, více se sleduje efektivita a k tomu všemu je potřeba rozumět brand builidingu
v aktuální podobě se všemi výzvami dnešní přehlcené doby. Řešíme to tak, že místo pracovních portálů využíváme reference
našich zaměstnanců. Ač to možná trvá déle, lépe najdeme lidi, kteří zapadnou do týmu a jsou odpovědnější. „Referral“ program
s odměnami za doporučení máme i v dalších firmách Etnetera Group a funguje výborně.

Místo pracovních portálů využíváme reference našich zaměstnanců. Ač to možná trvá déle, lépe najdeme lidi, kteří zapadnou
do týmu a jsou odpovědnější.

Pomáhá, že jste nezávislá agentura?

Naší výhodou je, že jsme nezávislá agentura z technologické skupiny firem. Mám tu velkou míru svobody, což dokazuje i
příležitost, kterou mi majitelé dali s Austrálií. Jsme flexibilnější i než síťové agentury, které mají přísnější pravidla pro růst a
možnosti práce, i když se propojují. Můžeme také snáze zkoušet nové trendy a technologie, k nimž máme díky skupině přístup.
Potkáváme se pravidelně s majiteli, kteří mají vhled do nových technologií i zkušenosti s vedením firem.

Můžete si vyměňovat zkušenosti s procurementem…

To je velká bolest poslední doby, která dopadá na agenturní prostředí. Vše se zdražuje, od energií, nájmů až k mzdám lidí, ale
ceny služeb agentur nerostou. Jen sazby v tendrech se za poslední tři roky nezměnily tak výrazně, jako se zdražuje vše ostatní.
To zvyšuje tlak na ziskovost, které se dá částečně pomoci automatizací. K lepší kreativě se ale „neproautomatizujete“, jen to
pomáhá v procesech.

Mluví se o používání umělé inteligence v kreativě a strategii, to nezkoušíte?

Zatím je to v plenkách. Měli jsme tu nástroje, co se dívají na klíčové vizuály a měří emoce podle definované cílové skupiny,
kterou se naučila neuronová síť. Ty by mohly částečně nahradit panely a „focus groupy“. Hodně nástrojů se objevuje v
oblastech, kde jsou tvrdá data. Třeba v případě mediální optimalizace, což ale my tolik neděláme. U kreativy jsou nástroje,
které umějí kombinovat zadané vstupy. Vybírají třeba z pěti obrázků, sloganů, typů lidí na fotografiích, zároveň probíhá A/B
testování a výsledkem jsou varianty klíčových vizuálů, které se hodí pro dané cílové skupiny. Takové nástroje nás zajímají, jako
agentura z technologické skupiny bychom měli být schopni podobné novinky na trhu nabízet jako jedni z prvních.

Vše se zdražuje, od energií, nájmů až k mzdám lidí, ale ceny služeb agentur nerostou. Jen sazby v tendrech se za poslední tři
roky nezměnily tak výrazně, jako se zdražuje vše ostatní.

A co metaverse? Už je v něm nějaké praktické využití pro české klienty?

My se učíme s metaversem Horizon od Mety, mateřské skupiny Facebooku. Máme tam developerský profil, jinak je přístupný
jen pro severní Ameriku, takže tam využití pro české klienty zatím úplně není. Chceme být ale připraveni, až bude. Věnujeme se
ale třeba virtuální realitě přes projekt Virtuplex, v kterém je zainteresovaná i Etnetera Group. Ve VR jsme už dělali představení
Enyaq pro Škoda Auto, nebo kreativní projekt pro Českou spořitelnu. To se dá pro metaverse využít. Teď se u něj řeší etické
aspekty i možnosti inzerce, aby byly interkativnější než virtuální billboardy. Už je třeba jasné, že tam budou influenceři s
vlastními avatary. Jen se bude muset ohlídat, aby je ovládali skutečně oni.
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A co třeba vylepšená realita?

Tu také hodně řešíme, máme třeba hodně projektů okolo AR filtrů pro Instagram, učíme se to pro TikTok. Očekáváme i příchod
zařízení, jako jsou brýle pro AR. Třeba jsme vymýšleli digitální citylight, který bude díky senzorům sdělení upravovat podle
denní doby. Nabízíme klientům různé AR možnosti, ale často to kvůli nákladnosti skončí právě u filtrů na sítích. Jsme na
nákladnější možnosti malý trh. V Evropě jsou centrály i rozpočty rozparcelované po státech. Když třeba chce česká pobočka
využít centrální kampaně, musí za to platit, proto si více vybírají. Trend centrálních kampaní, které se pak lokalizují, poslední
dobou celkově posiluje, což místním agenturám moc nepomáhá. Těším se na období, kdy se to zase otočí.

Michal BubeníčekVe skupině Etnetera začínal už před deseti lety na pozici marketingový specialista a staral se o klienty jako
Škoda či Datart. Od března 2014 byl kreativním ředitelem agentury Etnetera Motion, která vznikla spojením Etnetera Vision a
Motion Media. Posledních tři a půl roku byl strategickým ředitelem agentury, které teď bude šéfovat. Praxi v agentuře opírá i o
současnou teorii strategické komunikace, kterou studuje na FSV  UK  v  Praze .

UK: Bezpečnostní analytik Smetana o dosavadním postupu Ruska URL
Automatický překlad
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Poslechněte si podcast Host: Michal Smetana, bezpečnostní analytik, katedra bezpečnostních studií FSV  UK
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/222411000370228/

Popis podcastu 
ČT24 - Váš informační náskok. Zpravodajské podcasty ČT24 

Podcast Vinohradská 12 nově moderuje Matěj Skalický URL
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Matěj Skalický. Foto: Khalil Baalbaki 

Zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 ode dneška připravuje nový tým v čele s Matějem Skalickým.
Dlouholetý redaktor Radiožurnálu vystřídá v moderaci každodenního pořadu jeho zakladatelku Lenku Kabrhelovou, která spolu
se svým tříčlenným týmem odchází do Seznam Zpráv. Kabrhelová dnes Vinohradskou 12 prováděla naposledy.

Jejím hostem byl právě Skalický, který se poslední dva roky specializoval na pandemii koronaviru. „Po letech strávených v
kontinuálním vysílání se těším na další příležitost, jak odvyprávět nejdůležitější události kolem nás. Jsem rád, že jsem si mohl
předat symbolicky slovo právě s Lenkou Kabrhelovou a jejím týmem, který stojí za nastartováním boomu zpravodajských
podcastů v Česku. Patří jim za to obrovský dík,“ říká Skalický, který v Českém rozhlase působí od roku 2011.

Začínal na zpravodajském webu, několik let byl externistou domácí i zahraniční redakce, podílel se na přípravě vědeckého
pořadu Experiment. Reportáže do něj posílal pravidelně z Dánska, a hlavně pak z Velké Británie, kde také žil. Odtud zároveň
přispíval i do řady dalších médií. Po návratu do Česka se nepřetržitě zaměřoval na veškeré dění kolem covidové pandemie. 

„Oceňovaný podcast Vinohradská 12 je jedním z důležitých programových prvků Českého rozhlasu. Za dobu svojí existence se
stal velmi populárním a těší se vysoké poslechovosti. Věřím, že se Matěji Skalickému s jeho týmem zkušených novinářů podaří
navázat na dosavadní úspěchy Vinohradské 12 a bude i nadále pokračovat v rozvoji této úspěšné značky,“ uvedl generální
ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Skalický je studentem doktorského programu Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve svém výzkumu se zaměřuje na
vývoj českých zpravodajských podcastů. Prvním takovým podcastem v Česku byla právě Vinohradská 12, kde Kabrhelová
každý všední den spolu s jedním hostem přibližovala domácí i zahraniční témata a fenomény. Kabrhelová za svou práci na
podcastu loni dostala Cenu Karla Havlíčka Borovského. Do Seznam Zpráv spolu s ní odchází ještě zvukový designér Martin
Hůla, editor Pavel Vondra a producentka Barbora Sochorová.

Lenka Kabrhelová. Foto: Kristýna Svobodová 
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Aby Rusové dosáhli svého cíle, budou muset válku eskalovat, obává se politolog Šír URL
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„Domnívám se, že prvotní plány ruské armády, které evidentně směřovaly k bleskovému uchvácení Kyjeva, selhaly,“ komentuje
vývoj války na Ukrajině politolog Jan Šír z Katedry ruských a východoevropských studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Pokud chce Rusko dosáhnout alespoň některých cílů, které si vytyčilo, musí být další postup modifikován,
předpokládá.

Bez ohledu na nedostatky Putinovy armády a vynikajícího bojového ducha Ukrajinců je faktem, že Rusové ještě stále nenasadili
všechny své jednotky shromážděné na hranicích, upozorňuje politolog.

„A stále je tu také možnost, že se do konfliktu ve větší míře zapojí ozbrojené síly Běloruské republiky. Aby Rusové dosáhli
svého cíle, budou muset ještě dále konflikt eskalovat.“

Eskalace hrozí i v případě, že Ukrajina nebude ochotná přistoupit na ruské požadavky, míní Šír. „V záloze přitom mají ničivější
prostředky a způsoby vedení boje,“ varuje host Speciálu a připomíná, že se objevují informace o použití termobarické zbraně.

„Rusové standardně vyhrožují také tím, že může dojít k nějakému incidentu s použitím chemických zbraní. A víme o tom, že
podobných způsobů se neštítili například v Sýrii nebo v Evropě při útocích novičokem.“

Že se jedná o barbarství a zakázané prostředky boje, je v kontextu ruské kampaně podružné, uzavírá politolog.

Poslechněte si celý audiozáznam rozhovoru Jana Pokorného s Janem Šírem.

Některé vysoké školy s koncem února uzavřely příjem přihlášek ke studiu URL
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Některé vysoké školy v Česku ukončily 28. února příjem přihlášek ke studiu v bakalářských nebo magisterských oborech. S
přihláškami na Západočeskou univerzitu je ještě čas.

Kam dál po střední škole, to řešili nebo ještě stále řeší letošní maturanti, ale třeba i další zájemci o vysokoškolské studium.
Někteří z nich už se rozhodnout museli. Část vysokých škol totiž přijímá přihlášky jen do konce února. Termín pro podání
přihlášek vypršel u některých oborů na Univerzitě Karlově v Praze nebo na Masarykově univerzitě v Brně.

Podání přihlášek ke konci února uzavřela také Lékařská fakulta v Plzni. „Zájem je srovnatelný s předchozími lety, fakulta přijímá
300 uchazečů na všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství,“ upřesnila mluvčí fakulty Barbora Černíková. Asi třetina míst
bude podle ní obsazena bez přijímaček.

„Podala jsem si přihlášku na Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , byla už jsem si oborem tři roky jistá,
věděla jsem, že tíhnu k humanitním vědám a zvolila jsem obor politologie a mezinárodní vztahy, jako druhou možnost mám
právnickou fakultu v Praze,“ uvedla studentka Gymnázia Luďka Pika Blanka Tranová. Sebastian Hájek pro změnu zvolil Fakultu
aplikovaných věd ZČU.

Na ZČU je s přihláškami čas

Na ZČU s 9 fakultami se před rokem hlásilo 14,5 tisíc zájemců, nejvíce na pedagogickou a ekonomickou fakultu a Fakultu
zdravotnických studií. „Zatím je předčasné říkat, jaký bude zájem o studium, protože uchazeči mají ještě poměrně dlouhou dobu
na to, aby si přihlášku podali,“ vysvětlila mluvčí univerzity Šárka Stará. Nejdříve mají podle ní uzávěrku přihlášek Fakulta
zdravotnických studií a Fakulta aplikovaných věd, a to do 31. března, všechny ostatní obory uzavřou příjem přihlášek v
polovině, nebo na konci dubna.
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Politolog Šír: Plány na bleskové uchvácení Kyjeva selhaly, Rusko ale nenasadilo všechny jednotky URL
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Bleskové uchvácení Ukrajiny, ke kterému podle odhadů směřovaly plány Ruska, se nekoná. Ukrajinci zatím odolávají a Rusům
přibývají ztráty na životech i na technice. „Fakt je, že Rusové nenasadili všechny jednotky, které mají shromážděny při
hranicích s Ukrajinou,“ řekl Radiožurnálu politolog Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Jak vidíte situaci na bojišti? Je pomalejší postup ruských sil, pokud je tedy pomalejší, po zahájení invaze odrazem nějaké
chybně zvolené taktiky nebo špatného stavu bojové techniky, nebo co to znamená?Domnívám se, že prvotní plány, které už
evidentně směřovaly k bleskovému uchvácení Kyjeva, selhaly. V tomto ohledu ruský operační postup určitě musí být úměrně
vývoji situace dále modifikován tak, aby Rusko bylo schopno dosáhnout alespoň některých z cílů, které si převzalo. Ale pravda
je, že bez ohledu na nedostatky ruské armády a vynikající vojenský duch Ukrajinců, kteří jsou nadále odhodlaní klást odpor, je
fakt, že Rusové nenasadili všechny jednotky, které mají shromážděny při hranicích s Ukrajinou.

Stejně tak je fakt to, že je stále možnost, že se ve větší míře do konfliktu zapojí ozbrojené síly Běloruské republiky. A Rusko má
samozřejmě ještě kam eskalovat. Nicméně se ukazuje, že Rusové, aby dosáhli svých cílů, tak budou muset dále eskalovat, což
s sebou ponese důsledky mimo jiné pro obyvatelstvo nacházející se v zóně konfliktu.

Sledujeme také pokusy o nějaká jednání nebo tedy první pokus o jednání mezi ukrajinskou a ruskou stranou. Ale když to
řekneme se značnou dávkou cynismu, Rusko asi z této války nemůže odejít a nic nezískat ani vojensky.To je to největší riziko,
které přetrvává. Protože aby si Rusové něco odnesli v případě, že Ukrajinci nebudou ochotni přistoupit na ruské požadavky,
tak budou muset eskalovat.

Když se podíváme, co všechno tedy zatím mají Rusové ještě pro další vojenskou operaci nebo pro její pokračování k dispozici,
co si třeba nechávají v záloze?Nechávají si v záloze ničivější prostředky a způsoby vedení boje. Včera (28. února, pozn.
redakce) přišly informace o tom, že byl v městečku Ochtyrka v Sumské oblasti zlikvidován ropný sklad a podle záběrů, které
máme k dispozici, narážím teď na videozáběry, jejichž autenticita je ověřená, tak nelze vyloučit, že byla použita termobarická
zbraní, což by znamenalo zásadní eskalaci probíhajícího konfliktu.

Rusové standardně vyhrožují tím, že může dojít k nějakému incidentu s použitím chemických zbraní a víme, že podobných
způsobů už se neštítili v Sýrii ani jinde v Evropě, pokud jde o ty jednotlivé atentáty pomocí Novičoku. Takže si myslím, že
prostředků, ke kterým mohou sáhnout, je tady vícero a to, že se jedná samozřejmě o barbarství, zakázané prostředky a
způsoby boje, to je v kontextu ruské kampaně a ruského povědomí o té kampani, obávám se, podružné.

Green Deal je zárukou naší bezpečnosti, nejen energetické, říká šéfka Hnutí Duha URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Anna Kárníková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 13:39 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
...V roce 2018 vedla Centrum pro dopravu a energetiku. Vystudovala Evropská studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  a politiky životního prostředí na London School of Economics. Se svým... Nemáte přístup k plnému znění zprávy.
Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.

Rozhovor s Denisou Hejlovou
RÁDIO , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: ČRo Dvojka , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 13:46 , Poslechovost pořadu:
151 305 , Pořad: 08:30 Jak to vidí , AVE: 571 725,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,68

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Vítejte u rozhovoru na aktuální témata. Dobrý den přeje Zita Senková. Pozvání přijala a jsem za to moc ráda a vděčná Denisa,
Denisa Hejlová, vedoucí Katedry marketingové komunikace a Public Relations z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Dobrý den, vítejte.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Dobré ráno.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Zaměříme se na informační válku, šíření kremelské propagandy a dezinformací ohledně Ukrajiny a samozřejmě na rétorické a
komunikační schopnosti prezidentů Ruska i Ukrajiny. Přeji nerušený poslech. Paní Hejlová, vy jste včera na Twitteru lakonicky
napsala, skončil covid, začala válka. Připojila jste odkaz na sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky o tom, že se
epidemiologická situace zlepšuje. Od dnešního dne 1. března se mění pravidla. Mimochodem jsou to přesně 2 roky, když jsme
na našem území zaznamenali první 3 případy nákazy novým typem koronaviru.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Je to tak. Spousta lidí na sociálních sítích se vyjadřuje v tom, že i před dvěma roky, kdyby jim někdo řekl, že za 2 roky přijde
něco mnohem horšího než je covid, že by jim nevěřili. A nyní vlastně reflektují zpětně tu situace a dívají se na ní úplně jinou
optikou než tehdy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Válka na Ukrajině, zprávy o pandemii pořád se používá tento termín, řekla bych zcela vytěsnila. Je to samozřejmě naprosto
bezprecedentní situace. To byl teda ale i před těmi dvěma lety v České republice nejenom u nás, tedy vypuknutí pandemie
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covidu.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Je to tak a toto již začíná být, začala nebo velmi brzy bude i situace, kterou lidé nepocítí jenom v médiích nebo na sociálních
sítích. Ale doslova přijde k nim domů. Mnoho Čechů už nabídlo ubytování, například pro ukrajinské občany. Mnoho Čechů
poslalo peníze nebo hmotnou pomoc v nouzi Ukrajincům. Takže toto je vlastně zase další typ konfliktu, který nesledují ti lidé
jenom v televize, ale přímo se jich dotýká.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jak se díváte nyní na práci médií, můžeme zůstat u České republiky, ale můžeme se podívat, vy sledujete pochopitelně média z
celého světa. Vlastně každý se nyní snaží přinášet maximum informací, pohledy expertů. Mimochodem válka částečně změnila i
Jak to vidí. Jenom pokud se nepletu 4-5 hodin po vpádu ruských vojsk jsem vysílala mimořádné speciální vydání hodinové Jak
to vidí s experty na bezpečnostní problematiku. Druhý den to byly ekonomické dopady. Prostě cílem je, aby zazněla především
fakta.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Tato válka je z komunikačního pohledu jiná v mnoha ohledech nebo vojenská agrese, můžeme-li říkat. Je jiná především v tom,
že je zde mnoho komunikačních kanálů, a to i zejména od nezávislých novinářů, anebo obyčejných lidí, které můžeme sledovat
z bojiště. To samozřejmě klade vysoké nároky na ověřování informací, protože stejně jako každý vojenský konflikt, i tato válka
je doprovázená mohutnou propagandou, zejména z ruské strany. Takže proto na novináře je kladen veliký tlak, aby vlastně v té
rychlosti, jaké se ty informace odehrávají, to všechno ověřovali. Ukrajinská strana předtím pracovala dobře na vývoji své
strategické komunikace. A nyní bych řekla, že si vedou poměrně dobře v koordinaci té komunikace. Takže těch zpráv máme
poměrně hodně. Co je trošku horší, je ta situace na ruské straně, kde ta propaganda je skutečně monolitická. A my teprve
budeme vidět, jako jakým způsobem se jinými kanály dostávají ty skutečné reálné informace, objektivní informace z bojiště k
ruským občanům. Tam vidím jako potenciální problém. Už nyní se ukazuje, že třeba řada příbuzných těch ruských vojáků, kteří
jsou na Ukrajině, opravdu vůbec nevědí, že tam jsou, že se účastní toho konfliktu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Která média sledujete?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Já sleduji co nejširší počet médií. Sleduji samozřejmě světové televize, jako je CNN, BBC. Sleduji především česká
veřejnoprávní média, která o této situaci referují skutečně neúnavně, objektivně a velmi dobře. A sleduje i další sociální média
a různé nezávislé novináře, zejména na Twitteru.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Kromě ekonomické izolace Ruska se postupně uzavírá, jak řekl šéf unijní diplomacie Borrell i kohoutek ruských informačních
manipulací. V Evropě, Evropská unie kvůli šíření dezinformací zakáže fungování Moskvou podporované stanice RT Russian
Today. Webu Sputnik na ruskou invazi na Ukrajinu reagují i americké internetové giganty. Společnost Google utne ruským
státním médiím peníze z reklamy na jejich webech, v aplikacích, také na platformě YouTube. To rozhodnutí se vztahuje také již
na zmíněnou ruskou stanici, televizi RT a podobnému kroku se odhodlala i společnost Meta platforms provozovatele
Facebooku. Jaký je na tom váš pohled, paní Hejlová, na tyto aktivity?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Toto opatření, kdy vlastně evropské různé organizace a státy se rozhodly vypnout ruskou propagandu. Je vnímáno jako
vlastně v podstatě snad jediné kontroverzní. Ta evropská společnost plně stojí za Ukrajinou a v podstatě na všechno poté, co
se připojily i třeba Německo a Švýcarsko, má stejný názor. V té společnosti v podstatě toto je jeden, já bych řekla, že snad i
jediný prostě sporný bod, na čem se ti lidé neshodnou. Zda cenzurovat, zda prostě vypínat propagandistické kanály, anebo
zda je nevypínat. Vím, že i například i moji kolegové, kteří jsou experti na mezinárodní vztahy, se setkali s tím, že oni potřebují
občas si prostě přečíst ty ruské zdroje, aby věděli, jak o tom ta propaganda referuje. A teď nyní nemohou, protože jsou
vypnuté. To je jeden argument. Druhý argument, který často zaznívá, je ten, že ta propaganda je tak směšná a průhledná, že
skutečně dneska už jako každý ví, o co se jedná, přesto zde panuje prostě obava o to, že to může určitou část opět zejména
ruských občanů prostě žijících na území Evropské unie ovlivnit. Protože přirozeně tyto zdroje budou číst a také, že to může
příjmy z reklamy vlastně spolufinancovat nějakým způsobem, že z toho může profitovat ruská strana.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Asi zablokováním to smýšlení nebo přesvědčení lidí, kteří věří těm narativům z Kremlu, tak to asi nezmizí. Najdou se jiný zdroj
nebo ti dezinformátoři si najdou jinou cestu.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
V tom evropském prostoru to zmizelo poměrně rychle a viděli jsme, jak spousta lidí najednou můžeme říci prohlédla nebo
můžou říci, převlékla kabáty. Můžou říci, připustila vlastní omyly. Spousta lidí, kteří dříve si mysleli, že rozumí té mezinárodní
situace, byli třeba experti z jiného oboru. Byli to třeba vědci, lékaři, biochemici a tak podobně. Tak najednou říkají, vyjadřoval
jsem se k něčemu, do čeho vůbec nevidí, neměl jsem pravdu. Podporoval jsem špatnou stranu. Tato přiznání jakou jsou dobrá.
Je dobře, když to člověk řekne. Je trošku smutné, když to řekne třeba německá ministryně zahraničí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jaké další reakce nebo možná změnu postoje nebo nějaké osvícení, v uvozovkách jste zaznamenala, ať už třeba na politické
scéně nebo jinde.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Myslím, že všichni Češi velmi výrazně vnímali vyjádření prezidenta Zemana, který byl po celou dobu své vlády příznivcem
Ruska a aktivně podporoval vliv ruských dezinformací v české společnosti. To, že nyní vlastně jednoznačně podpořil Ukrajinu,
česká společnost vnímá velmi pozitivně, ale zároveň konstatuje, že to nezmění ten negativní dopad jeho jednání a jednání jeho
okolí, které stále jen na Hradě bez bezpečnostních prověrek, za prostě ty, za ta uplynulá léta.
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Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Konstatuje Denisa Hejlová z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž varoval, že
veřejná prohlášení schvalující útok Ruska. Na Ukrajinu mohou úřady posuzovat jako trestný čin. Jaký je váš pohled, paní
Hejlová, pokud by někdo veřejně, včetně demonstrací, prostoru na internetu nebo v sociálních sítích schvaloval, souhlasil s
těmi útoky nebo v této souvislosti, cituji dál s prohlášení pana Stříže vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelné představitele
Ruské federace. Mohl by za jistých podmínek, čelil i, čelit i trestněprávní odpovědnosti. Je to krok správným směrem?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Tak to je nějaká legální situace, kterou bych jako nerada komentoval z toho právního pohledu. Z toho společenského pohledu
tam vidím, že je to důležitý signál takové té prostě lidské vlastnosti, že když dojde na lámání chleba, tak někteří lidé prostě
zaujmou pouze tak nechutné postoje, že ten zbytek té společnosti vlastně už ví, kam si je má zařadit a podle to se k nim do
budoucna bude chovat. To si myslím, že je asi důležitější.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Dochází tady k posunu, jak ve veřejném mínění, tak i v politice? Mimochodem i v té nejenom zahraniční, ale ostatně i migrační.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Ano, došlo zde možná ten posun můžeme nazvat i revolucí. Opravdu je to velmi výrazná změna a musíme uvědomit, že opět ta
psychologie funguje tak, že nyní jsme všichni ve fázi šoku. Takže nyní to podpora je poměrně snadná a samozřejmá, přesto že
to vyžaduje jako úplné třeba obrácení některého chování nebo některých postojů. Ale do budoucna to bude těžké, protože do
budoucna my se stále budeme muset vyrovnávat s tou situací. Ta situace se neuklidní za 2, za 3 dny, to nebude dobré. A bude
tam následovat opravdu jako velmi, nedokážu odhadnout, jak dlouho bude trvat ten konflikt. Ale co víme už nyní je, že vlastně
ta náprava té situace, ať už fyzicky nebo i psychicky, psychologicky bude prostě velmi obtížná a velmi těžká. Pro lidi bude těžké
to vydržet. Myslím, že si všichni pamatují, jak na začátku té pandemie, všichni kdo mohli, šili roušky včetně mě. To vydrželo
první 2-3 týdny. To vlna té solidarity byla nesmírná. Lidé se podporovali. Ale potom začaly vznikat konflikty. Lidé se začali mezi
sebou hádat, začali pochybovat o účinnosti těch opatření. Už to bylo dlouhé. Řešili prostě vlastní problémy. Ztratili práci, ztratili
své blízká. Bylo to prostě najednou velmi dlouhé, velmi obtížné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Co by podle vás tedy mohlo nebo mělo následovat, třeba jak o čem debatovat? Mimochodem, také jste mi připomnělo, že těch
prvních týdnech i měsících obrovsky vzrostla, ať už sledovanost, poslechovost. Lidé doslova hltali veškeré informace detaily.
Vy jste v nadsázce, byť ta situace byla velmi vážná, tak jsem i já říkala, že jsem si udělala jaksi v uvozovkách, nějaké
epidemiologické minimum. I pro nás novináře to byla obrovská výzva. Vlastně naučit se spoustu nových věcí, výrazů. Takže
jaké nároky v tomto směru teď klade tato extrémní situace? Ať už na média, ale jak jste říkala i na společnost. Jak se k tomu
postavit?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Jo tak spousta lidí, tedy jak jsem říkala, tak dneska řeší vlastně takové ty praktické problémy. Které je nějakým způsobem
zaměstnávají. Včera jsem četla vyjádření mého kolegy z Fakulty  sociálních  věd , odborníka na bezpečnost Vojtěcha
Bahenského, který velmi dobře upozorňoval na to, že vlastně lidé se nemohou nechat unést tím, že jedna strana vyhrává nebo
prohrává. Ten konflikt není tak jednoduchý a nebude tak brzy vyřešen. Bude to ještě psychologicky velmi obtížné. Říkal, že
doporučuje nesledovat třeba média celý den, ale vybrat si nějakou chvíli, kdy člověk si vybere relevantní důležité objektivní a
ověřené zdroje. Těm se bude věnovat a vlastně bude myslet i na tu vlastní psychohygienu, aby nebyl unášen takovými těmi
jednoznačnými soudy. Oni vyhrávají, oni prohrávají. Je to, je to takové to takhle, je to psychicky velmi náročné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Proto také bude pozítří tady hostem psychiatr Cyril Höschl v Jak to vidí. Mimochodem podle dat společnosti Semantic Vision se
na konci ledna dezinformační scéna přeorientovala z tématu covid na téma Ukrajina.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Je to tak. Myslím, že data od Semantic Vision sledujeme všichni, kdo se v této oblasti pohybujeme. Jsou nesmírně užitečná. Já
bych si pouze přála, aby je česká vláda více využívala, protože například Semantic Visions upozornili na to, když jsme vyhostili
po vrbětickém útoku desítky ruských diplomatů z České republiky. Tak najednou na pár dní jakoby zázrakem ty dezinformace
se umlčely v České republice. Což je důkaz o tom, že to byly ruské dezinformace, čemuž po léta ta česká společnost a politici
jaksi nechtěli věřit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
I podle ministra vnitra Rakušana prokremelská dezinformační scéna v poslední době zintenzivnila své aktivity. To ministr řekl
ještě předtím vpádem ruských vojsk na Ukrajinu 24. února. Asi ještě připomeňme, paní Hejlová, že české doménové sdružení
po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení vlády zablokoval osm dezinformačních webů v reakci
na invazi. Vlastně v tom kyberprostoru v České republice je ale mnohem více těch dezinformačních webů. Je jich podle
informací 30, až možná 30. A ta propaganda se ale šíří ještě pak dalšími kanály.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
No, ta ruská propaganda je skutečně nesmírně propracovaná a funguje u nás již dlouhá léta a nejenom samozřejmě u nás
prostě v mnoha jiných zemích. A co na ní dříve bylo jako velmi zákeřné. Bylo to, že ona se soustředila na to, vlastně neříkat
jenom jednu věc, ale znejisťovat názory na cokoliv. Na cokoliv bylo vlastně ve společnosti nějaký jako jednotný názor. Tak ta
propaganda ho nabourávala a vytvářela třeba umělé konflikty. Velmi dobře tohle to popsal ve svých knihách například novinář
ruského původu nyní žijící v Británii Peter /nesrozumitelné/ anebo třeba také odborník na Rusko Michael Weiss, který působí v
Americe.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Vysvětluje Denisa Hejlová, expertka na PR a strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy. Ukrajinský prezident Volodymyr
Zelenskyj je mimořádně aktivní na sociálních sítích. Jak hodnotíte paní Hejlová, jeho způsob, styl komunikace? Už vlastně šestý
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den naprosto krizová nebo komunikace ve válce?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Ta komunikace prezidenta Zelenského je skutečně neuvěřitelná, z takového toho strategického pohledu asi vlastně, co to je
takový modelový reální příklad. Nevím, kdybychom si to chtěli narýsovat dopředu, asi nevím, vlastně coby komunikační poradci
mu poradili lépe. On je velmi autentický, je přirozený, lidský. Zároveň prostě říká správné věci a říká je správným způsobem. A
když se na to podívám opravdu skutečně z toho pohledu, to je ta moje parketa. Tak jenom takové detaily. Všimněte si, že
Zelenský umí velmi dobře pracovat s hlasem, což může být dáno jeho průpravou. Ale prostě také říká dobrá slova v dobrou
chvíli. Ta třeba věta prostě, potřebuji zbraně, nepotřebuji odvoz. To je myslím, že věta, kterou dneska už každý slyšel, každý si
to zapamatoval. A to je věc, kterou, která je, je prostě spontánní.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Pomáhá mu, právě má jistou výhodu to, že vlastně je to bývalý herec, má zkušenosti, jak už teda s vystupováním a také ta
práce s hlasem, jak jste popsal, má takový vlastně možná drsnější, bych řekla zastřenější hlas. Mimochodem svého času
nadaboval i postavičku plyšového Paddingtona medvídka.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Můžete to pomoci v takových těch opravdu jako drobnost, že umíte třeba pracovat s dýcháním, s hlasem. Umíte jako udržet, ale
ty, ty emoce jsou tak silné v tom, kdy skutečně víte, že na vás i na vaší rodinu jsou vysláni ti nejhorší zabijáci na světě. A že už
jsou jenom pár kilometrů od toho, kde vy se pohybujete a nemůžete utéct. Tak tam jako ta herecká průprava je na nic. To je
prostě lidský charakter.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jak jako expertka na PR a marketing vnímáte vizuální prezentaci i rétorické schopnosti Vladimira Putina? U něj jsou to spíš teda
těch jaksi audiovizuálních nebo videí je podstatně méně, čili možná žádná. Bylo to před týdnem projev, ale můžeme sledovat
také fotografie, ze kterých lze mnohé vyčíst. Obrovské místnosti, mimořádně dlouhé jednací stoly. Už se staly i terčem různých
karikatur a vtipů. Byť ta situace teda je všechno jiné, nejenom rozhodně ne veselá.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Já se na to nyní podívám možná trošku cynicky, aby to přesvědčilo i ty lidi, kteří si mohou myslet, že do toho třeba promítám
nějaké politické názory, které jednoznačně odsuzují tu ruskou agresi. Ale, když se podíváte na to pouze vizuálně, tak tam je
spousta chyb. Vladimir Putin neustále vlastně produkuje vlastní záběry, kde on sedí za tím dlouhým stolem. Kde on ponižuje
lidi. On ponižuje vlastní lidi. A když lidi vidí to, jak třeba ponižuje svého vlastního šéfa bezpečnostních služeb, tak ano, někteří
lidé se jako na stranu, na stranu vlastně toho šikanujícího postaví, ale zdaleka ne všichni. Lidem šikana vadí. Lidé mají jako
tendenci bránit ty slabší. Takže čistě z toho komunikačního pohledu ta propaganda je, jako jenom technicky prostě není dobrá.
Vůbec není propracovaná. A také vidíme, jak chabé má výsledky, ti lidé.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Myslíte /souzvuk zvuků/, jestli má teda chabé výsledky, když jsme hovořili právě o síle těch dezinformací nebo to jsou dvě věci?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Takhle, když se podíváte na to, jak to vnímají ty západní státy, tak tam prostě opravdu jako tuhle tu ruskou propagandu tady
toho typu každý prohlédne.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Ano a jak se podle vás, pokud lze odhadnout, dívají nebo jak to vnímají Rusové právě tu prezentaci Kremlu?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
To je velmi těžké odhadnout, protože o tom máme strašně málo informací.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jak to působí na běžné lidi?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Jak to působí na běžné lidi a v té společnosti panuje obrovský strach. Lidé se bojí vyjádřit. A funguje tam i taková, my tomu
říkáme spirála mlčení. To znamená, že lidé vlastně čekají na to, až se ty váhy vlastně překloní na tu vítěznou stranu a které se
potom přikloní a třeba vyjádří svůj názor. Ale myslím si, že s tím, jak budou dopadat ekonomické sankce na Rusko, tak i ti
obyčejní lidé se proti Putinovi začnou bouřit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Změnila se komunikace Vladimira Putina? U moci je 22 let, když se podíváte zpětně, možná srovnáte ty aktuální záběry z
různých zasedání. Jak se prezentuje, jak mluví jeho projevy, jeho připomínám ostatně i velké tiskové konference,
videokonference.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Ta komunikace je stále stejná, nezměnila se. Putin konstantně lže a vidíme to i na tom, prostě na mnoha různých věcech, že on
prostě nikdy, nikdy samozřejmě nepřizná vlastní chyby. Vždycky agresi bude říkat pomoc. Nikdy nepřizná prostě to, že jeho
vojáci sestřelili civilní letadlo již před lety. To je součástí vlastně všechno tohle to té ruské propagandistické komunikace.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Takže obsah a forma se u Vladimira Putina nezměnila za ta dlouhá léta, co je u moci, byť byl v různých funkcích?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Je stále stejná, co jí může nyní proměnit, je to, pokud se proti němu vzbouří jeho vlastní lidé. Jeho vlastní poradce, jeho vlastní
vlastně šéfové a oligarchové. To může být jako výrazný zlom a v podstatě to může být i jedna jako z mála cest, jak se proti té
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Putinově agresi ubránit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Odhodlala byste paní Hejlová, jaký význam vůbec Vladimir Putin přikládá své propagaci, propagaci svých myšlenek? Když
vlastně říkáte, že obsah, obsah a forma se nějak nezměnily, že je to pořád stejné jaksi aranžmá, inscenace, jeho vystoupení.
Záleží mu na tom, podceňuje to nebo naopak?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Je to, je to, takhle jako obnovit slávu velkého Ruska, je smysl jeho života. Takže on pro to udělá úplně všechno. A tím žije a
nyní možná i vidíme, že prostě vnímá toto jako poslední příležitost, kdy to může ve svém životě udělat. Tak na tuto kartu vsadil
všechno. Vsadil i lidské životy. A to samozřejmě Ukrajincům ale i vlastních lidí, kterým třeba, jak se nyní ukazuje, ani pořádně
řekl, že jdou do války. Takže je to opravdu jako hanebný útok po na mnoha stranách. Prostě těch věcí, které on jako dělá, že
podvádí a lže, klame, manipuluje, je tam spousta.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Souvislosti s pandemií koronavirem jste i tady v Jak to vidí často kritizovala vlastně komunikaci vlády jednotlivých ministrů.
Zabývali jsme se tím, do jaké míry umí, či neumí vysvětlovat srozumitelně, jednoduše transparentně svou politiku a kroky. Jak
postupují nyní v České republice politici, co se týče ve vztahu k veřejnosti, jak komunikují, vysvětlují své kroky?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Ta komunikace té české vlády je dobrá, je přiměřená. Je jasná a srozumitelná. To možná jako jedinou výtku, která nesměřuje k
české vládě, která směřuje k těm ostatním představitelům, byla jsem sama na Václavském náměstí, kde byla velká
demonstrace na podporu Ukrajiny. Jenom bych připomněla, že lidé prostě nyní by se měli soustředit pouze na tento jeden bod,
pokud, pokud chtějí Ukrajinu skutečně podpořit. Nemají do toho motat vlastní agendu z jiných oblastí. Nespojovat útok na
Ukrajinu s podporou zelené energetiky. Prostě dalších vlastních témat /nesrozumitelné/ a tak dále. Neříkejte to, nemotejte to do
toho, soustřeďte se pouze na podporu Ukrajiny.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Apeluje Denisa Hejlová, vedoucí Katedry marketingové komunikace a Public Relations Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Děkuji za váš čas i názory a přeji vše dobré, mějte se hezky.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Děkuji, hezký den. Na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Zita Senková děkuje za pozornost. K myšlenkám, ať už dnešního hosta stejně tak jako k dalším dílům Jak to vidí se můžete
vrátit na webu Českého rozhlasu Dvojka i v aplikaci Můj rozhlas, příjemný den.

Na čem staví ruský prezident Putin rétoriku a politický marketing URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: metro.cz , Autor: Pavel Hrabica, Metro.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 14:18 , Celková
návštěvnost: 90 310 , RU / měsíc: 51 314 , RU / den: 5 117 , Rubrika: Společnost , AVE: 79 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
„Prezident Miloš Zeman dlouhodobě papouškoval základní teze ruské propagandy,“ říká Denisa Hejlová, vedoucí katedry
marketingové komunikace a public relations z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , jejíž specializací je
strategická komunikace a propaganda. Pro deník Metro se vyjádřila k politickému marketingu ruského prezidenta. Proč používá
na adresu ukrajinského vedení například výrazy „narkomani“ a další drsná slova?

Putin výrazně zostřil slovník, zařadil do něj nejen fašisty, říká, že je třeba zničit narkomany, kteří vedou Ukrajinu. Na jaké
posluchače a čtenáře míří?

Je velký rozdíl v tom, jak jeho výroky vnímají lidé, kteří nemají přístup k jiným informačním kanálům. Protože všechna
prokremelská média, nástroje státní propagandy, opakují pořád to samé. Ale už i v Rusku někteří lidé, kteří mají přístup k jiným
informačním zdrojům, začínají pochybovat o tom, je-li reálné to, co jim říkají, protože ty lži jsou příliš vzdálené od reality.

Rusové, kteří hledají jiné zdroje, potvrzují, že například na Facebooku se jim nezobrazují některé informace, fotografie a další
zdroje. A že ne všichni se dostanou ke všem zprávám. Oficiální média tahají za delší konec provazu?

Je to tak. V každé takové situaci ale každý, kdo má nějaké povědomí o historii, ví, že když útočící strana přizná, že má nějaké
ztráty a nějaké oběti, tak je potřeba to několikrát vynásobit. Že její ztráty jsou mnohem větší. Žádná z útočících stran, v tomto
případě Rusko, to nikdy nechce přiznat. Selhaly tu ale také velké digitální společnosti, zejména skupina Meta, kam patří
Facebook, Instagram a WhatsApp, a Alphabet, který spadá pod Google. Jejich postup je směšný, Facebook odstranil kolem
čtyřiceti účtů a Google nabídl dva miliony dolarů v reklamě. Přitom by bylo jednoduché například jejich prostřednictvím zobrazit
objektivní zprávy z bojiště. Mnozí Rusové mají mezi vojáky své příbuzné a netuší, na čem se podílejí, protože mají k dispozici
jen státní propagandu. Myslí si, že jedou osvobozovat, a oni místo toho vraždí civilisty. Bojuje se tu také o to, co si myslí
obyčejní Rusové.

Vidíte nějakou paralelu v historii k osobě Vladimira Putina? Hitler, Chruščov, Kim Ir-sen? Že Putin má možná odlišný slovník
daný dobou, ale současně je stejně agresivní jako ti, které jsem zmiňoval? Že si říkáme, že tomu teď přece už nikdo neuvěří?

Základní pravidla propagandy jsou pořád stejná. Vybudujete vlastní ideologii a vybudujete její jazyk. A ten jazyk stále
opakujete. Putin válečné agresi říká osvobození a opakuje to neustále. Zcela obrací situaci naruby. Opakuje to stále a stále.
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To jsou pravidla pro tento typ propagandy.

Oficiální ruské zpravodajské weby, například Segodňa.ru, používají právě výrazy jako narkomani, fašisté a podobně na adresu
Ukrajiny. Používají to, co říká Putin, nebo od nich Putin tento slovník přejímá? Ptám se proto, že když to píše web, tak se
nedivím, ale když na tuto úroveň přejde vrcholný představitel Ruska…

Internet to bere od politika, ne naopak. Součástí propagandy je zajistit maximum všech možných zdrojů, aby se to stejné
sdělení šířilo k jejich vlastním lidem. Ale i do zahraničí. Na tom Rusko pracovalo a pracuje už dlouho. Více než deset let. Týkalo
se to nejen webů, které působily také u nás. Bylo to také působení na zahraničí, na zahraniční politiky, bylo to budování
vztahů. U nás to bylo zejména budování vztahů s prezidentem Milošem Zemanem a okruhem lidí kolem něj, kteří podporovali
Rusko. Nebo také zpochybňovali roli Západu, roli Evropské unie. Kladli důraz na to, že jsou dvě strany sporu.

Překvapuje vás, že taková politická rétorika, která sem míří z východu, nachází ohlas zřejmě ne u zcela malé skupiny lidí v
Česku?

Určitě mě to nepřekvapuje. Ruské informační a vlivové operace na území České republiky byly velice významné, silné a také
dlouhodobé. Naposledy se hodně projevily kolem kauzy Vrbětice. Co mě těší, je to, že poměrně hodně lidí je schopno veřejně
přiznat – věřil jsem tomu a mýlil jsem se. Teď jsem zrovna něco takového četla na jednom našem zpravodajském portálu.
Koneckonců to řekl i prezident Zeman.

Zmiňujete Miloše Zemana. On v minulosti také používal výrazy hodící se spíše do hospody čtvrté cenové skupiny. Na podobný
slovník najel i ruský prezident. Je v tom snaha naklonit si tu část společnosti, která je nedostatečně informovaná a snadno
zmanipulovatelná?

Zeman dlouhodobě papouškoval základní teze ruské propagandy. Jedním z hlavních cílů ruské propagandy směrem na západ
bylo znejistit, co je pravda a co je lež. To je složitá a dlouhodobá operace, trvá dlouho a Rusové se o to snažili hodně dlouho a
na různých úrovních. Nejen na politické úrovni, viděli jsme to i na příkladu očkování. Znejistit lidi v tom, že si řeknou, že je to
vlastně realita, že na každém šprochu je pravdy trochu. Díky konfliktu, který nyní probíhá, teď lidé hledají skutečnou pravdu a
jednoznačně odmítají lži. Prohlédli, co je lež a co je pravda. Co ještě ale trvá a v čem se lidé, kteří politiku tak dopodrobna
nesledují, mýlí a co se stále drží i v české populaci, je tvrzení, že se jedná o boj Ameriky s Ruskem. Tady je potřeba říct, že to
je naprostá lež a je to jeden z hlavních příběhů ruské propagandy.

Putinovy ideje v Česku

S příchodem Miloše Zemana na Hrad zesílila v Česku ruská propaganda.Zemanův přítel a poradce Martin Nejedlý, který má
silné vazby na Rusko a Kreml, vlastnil diplomatický pas, aniž byl na Hradě zaměstnán. Na krytu svého mobilu se dokonce
chlubil fotografií s Putinovým portrétem.

Foto:
Denisa Hejlová upozorňuje na dlouhodobé působení ruské propagandy u nás.
Archiv Denisy Hejlové

FotoGallery:
Denisa Hejlová upozorňuje na dlouhodobé působení ruské propagandy u nás.
Archiv Denisy Hejlové
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Denisa Hejlová: Odpůrce vakcín už covid nezajímá. Jejich weby teď plní prokremelská propaganda URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.03.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.03.2022 14:18 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Válka na Ukrajině zcela vytěsnila zprávy o pandemii. Téma změnily i dezinformační weby, které se dosud věnovaly odporu proti
očkování a protipandemickým opatřením. Jak čelit informační válce a proruským dezinformacím? Proč je západní rozhodnutí
vypnout ruské informační kanály sporné? A jaké jsou rétorické a komunikační schopnosti prezidentů Ruska i Ukrajiny? Na tyto i
jiné otázky odpovídá expertka na politický marketing a komunikaci Denisa Hejlová.

„Stejně jako u covidu jde nyní o situaci, kterou lidé nesledují jen v médiích nebo na sociálních sítích, ale doslova přichází k nim
domů a citelně se jich dotýká. Mnoho Čechů již nabídlo ubytování, řada lidí poslala hmotnou pomoc nebo peníze. Z
komunikačního hlediska je ale tato válka jiná,“ upozorňuje Denisa Hejlová, vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR z
Fakulty  sociálních  věd  UK .

„Především je jiná v tom, že zde funguje mnoho komunikačních kanálů dohromady, a to i od nezávislých novinářů nebo
obyčejných lidí přímo z bojiště.“

V záplavě informací a dezinformací

To s sebou samozřejmě nese vysoké nároky na ověřování informací. Protože stejně jako každý vojenský konflikt je i tato válka
doprovázena mohutnou propagandou, zejména z ruské strany.

„Ukrajinská strana pracovala na vývoji své strategické komunikace dobře a nyní si podle mého názoru vede dobře i v
koordinaci komunikace,“ je přesvědčena Hejlová.

„Horší situace je na ruské straně, kde je propaganda skutečně monolitická. A teprve uvidíme, jakým způsobem, jakými jinými
kanály se dostanou skutečné reálné a objektivní informace z bojiště k ruským občanům.“

Konec manipulacím

Kromě ekonomické izolace Ruska se nyní západní země snaží i o ukončení ruských informačních manipulací. Evropská unie
kvůli šíření dezinformací zakáže fungování Moskvou podporované stanice Russia Today a webu Sputnik.

Reagují ale i americké internetové giganty. Společnost Google utne ruským státním médiím peníze z reklamy na jejich webech
a v aplikacích. K podobnému kroku se odhodlala i společnost Meta Platforms, provozovatel sociální sítě Facebook.

Dezinformace mizí i z českého prostoru. České doménové sdružení po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na
základě doporučení vlády zablokovalo osm dezinformačních webů. V českém kyberprostoru je jich ale mnohem více.

„Ruská propaganda je nesmírně propracovaná a funguje už dlouhá léta. Zákeřné na ní bylo, že se soustředila na to neříkat jen
jednu věc, ale znejišťovat názory na cokoli. Na cokoli tedy byl ve společnosti jednotný názor, propaganda ho nabourávala a
vytvářela umělé konflikty.“

„Důležité nyní je, že řada lidí prohlédla a připustila vlastní omyly. Pozitivně je vnímáno i vyjádření prezidenta Zemana, který byl
po celou dobu své vlády příznivcem Ruska a aktivně podporoval vliv ruských dezinformací v české společnosti. Negativní
dopad jeho jednání to ale nezmění,“ připomíná Hejlová.
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Poslechněte si podcast Ukrajinské vojsko se dál brání silnější a vybavenější ruské armádě.

Obránci dokázali udržet Kyjev a také Charkov na východě země, kde dopadají rakety Grad i na obytné čtvrti a přímo do centra
města. Jak úspěšně Ukrajina vzdoruje? 
Hostem Ptám se já byl politický geograf Jan Kofroň z Institutu politologických studií FSV  UK . 
Ani šestý den od začátku invaze se ruské armádě nedaří dostat pod kontrolu hlavní město Ukrajiny. Ke Kyjevu se aktuálně blíží
více než šedesátikilometrový vojenský konvoj s těžkou technikou, lehkou pěchotní výbavou i cisternami s palivem. 
Objevují se spekulace, že se chystá blokáda ukrajinské metropole. Ruská vojska dál útočí na těžce zkoušený Charkov, kde
dopadají rakety Grad i na obytné čtvrti a množí se zprávy o civilních obětech. Mezinárodní trestní tribunál proto začne brzy
vyšetřovat podezření na páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. 
Jak lze hodnotit dosavadní průběh bojů? A lze z posledního dění vyvozovat, že taktika Kremlu není úspěšná? 
Ptám se já. Podcast Seznam Zpráv. Rozhovory s lidmi, kteří mají vliv, odpovědnost, informace. 
Sledujte na Seznam Zprávách , poslouchejte na Spotify , v Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích nebo na
Podcasty.cz 
Archiv všech dílů najdete tady , ostatní podcasty Seznam Zpráv tady . Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište
prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem #ptamseja nebo na e-mail audio@sz.cz 
Popis podcastu 
Rozhovory Marie Bastlové, Veroniky Sedláčkové a Kristiny Cirokové na Seznam Zprávách. Zásadní a přímé otázky na politiky,
úředníky i ekonomy. Zkrátka na všechny, kteří jsou u moci a rozhodují. 

Tiskovým mluvčím TOP 09 se stal Jan Kocourek URL
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Za politickou stranu TOP 09 bude nově mluvit Jan Kocourek. V pozici střídá Vladana Vaňka.

Novým tiskovým mluvčím TOP 09 se od 1. března stal Jan Kocourek . Na pozici vystřídal Vladana Vaňka , který za politickou
stranu vystupoval od března 2020. Vaněk v TOP 09 zůstává jako ředitel komunikace. 
Jan Kocourek přes pět let pracoval jako reportér v České televizi v zahraniční i domácí redakci. Od juniorní pozice se za tu
dobu vypracoval až k příspěvkům pro hlavní relaci Události. Vystudoval magisterský program Politologie na Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V letech 2014–2018 vykonával také funkci zastupitele v obci Klenovice v jižních Čechách,
odkud pochází. 
-stk- 

Jan Kocourek, zdroj: TOP 09 
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Ukrajinské vojsko se dál brání silnější a vybavenější ruské armádě. Obránci dokázali udržet Kyjev a také Charkov na východě
země, kde dopadají rakety Grad i na obytné čtvrti a přímo do centra města. Jak úspěšně Ukrajina vzdoruje?

Ukrajinské vojsko se dál brání silnější a vybavenější ruské armádě. Obránci dokázali udržet Kyjev a také Charkov na východě
země, kde dopadají rakety Grad i na obytné čtvrti a přímo do centra města. Jak úspěšně Ukrajina vzdoruje? 
Hostem Ptám se já byl politický geograf Jan Kofroň z Institutu politologických studií FSV  UK . 
Ani šestý den od začátku invaze se ruské armádě nedaří dostat pod kontrolu hlavní město Ukrajiny. Ke Kyjevu se aktuálně blíží
více než šedesátikilometrový vojenský konvoj s těžkou technikou, lehkou pěchotní výbavou i cisternami s palivem. 
Objevují se spekulace, že se chystá blokáda ukrajinské metropole. Ruská vojska dál útočí na těžce zkoušený Charkov, kde
dopadají rakety Grad i na obytné čtvrti a množí se zprávy o civilních obětech. Mezinárodní trestní tribunál proto začne brzy
vyšetřovat podezření na páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. 
Jak lze hodnotit dosavadní průběh bojů? A lze z posledního dění vyvozovat, že taktika Kremlu není úspěšná? 
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu, audiu nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. 
Co v rozhovoru zaznělo? 
1:00 – Selhává ruská armáda, když dosud nedobyla velká města? Je to selhání původního plánu. Byl bych opatrný na širší
hodnocení, Ukrajina má 600 tisíc kilometrů, přes 40 milionů lidí. Poměrně „rychlá“ válka v Gruzii Rusku trvala čtyři dny. Bylo
nerealistické očekávat, že Rusové dosáhnou hlavních cílů během čtyř dnů. Je možné, že se přepočítali, ale byl bych opatrný
vyvozovat závěry pro další pokračování konfliktu. 
2:00 – Pokud chtějí Rusové Kyjev získat, co jiného než blokáda jim zbývá? Nemají sílu na to, aby ho přímo dobyli. Jsou silní v
mechanizovaných silách, v dělostřelectvu. Čím víc se budou dostávat do měst, jejich výhoda bude mizet, obránce tam má lepší
podmínky a budou růst i ztráty na straně populace. Blokáda dává smysl, může to být tlak na Zelenského. Ale nejsou připraveni
na to, vzít města útoky. Jiná situace by byla, kdyby se Ukrajinci nechtěli bránit. 
3:00 – Do včerejška Rusové měli tendenci na své poměry extrémně šetřit civilní populaci, to včera začalo padat. Vidíme čím dál
více videí a obrázků, kde Rusové útočí na místa, kde žijí civilisté. Logicky tohle povede k obrovskému lidskému utrpení. 
4:00 – Jednoznačně nás čekají horší zprávy. Čím víc se bude boj přesouvat do měst, čím déle bude boj trvat. 
5:00 – Armády v téhle oblasti běžně používají kazetovou munici, nebo ji mají ve výzbroji. Byly konvence i proti nášlapným
minám, ale i některé evropské státy – třeba Finsko – s tím hodně váhaly. (…) Použití kazetové munice můžeme v případě Rusů
vidět už teď, je tam vidět série menších výbuchů a pak někam dopadne nosná část té kazety. Když to vysypete na oblasti, kde
jsou civilisté, vede to k děsivým následkům. 
8:00 – Jak funguje termobarická zbraň, která se ve výbavě ruské armády na Ukrajině také objevila? Prvně zbraň rozptýlí
výbušný aerosol a další výbuch tu směs zapálí. Vyhoří vzduch a vznikne dočasně něco jako vakuum. Jdou tam dvě tlakové
vlny. Většinou se používá k eliminaci pěchoty v krytech nebo tunelech. Kvůli aerosolu to může proniknout i do budov. Lidem v
bytech a sklepech tedy hrozí, že dojde k extrémnímu zásahu. Je to zbraň, kterou Rusové používají dlouhodobě, ale je otázka,
jak to budou ochotni použít proti obyvatelstvu. Civilisté nemají šanci se efektivně bránit. 
9:00 – Jak dlouho se zvládne Ukrajina bránit? Těžko říct, před válkou jsem dával dolní dohad dva až tři týdny. Může se to
protáhnout až na tři měsíce. Zbraně k tomu přispívají, ale je třeba říct, že nejsme schopni radikálně změnit rovnováhu sil mezi
Ruskem a Ukrajinou, pokud nejsme ochotni do toho konfliktu vstoupit. Jsme navíc schopni dodat jen zbraně, které jsou schopni
sami velmi rychle využít, tedy velmi jednoduché. 
12:00 – Ideální by bylo, aby k mírovým jednáním došlo co nejrychleji, ale bude těžké najít rozumné východisko. Nedělejme si
iluze, že Vladimir Putin zemi opustí, stáhne jednotky nebo odejde z Krymu, to jsou nerealistická očekávání. Je ale otázkou, jak
daleko bude ochoten ustoupit prezident Zelenskyj. Záleží i jak dlouho dokáže Rusko odolávat sankcím, ale není to tak, že by
ruský stát za týden skončil. Vždy může přejít k válečné ekonomice, přídělovému systému. Válka je ale zjevně v Rusku
nepopulární, takže doufejme, že k tomu populace nebude ochotná. 
14:00 – Jadernou hrozbou Putin hrozil už na začátku invaze, kdy řekl, že tyto následky ponese každý, kdo do krize vstoupí.
Když se mu teď nedaří, tímto krokem říká, že tady je červená linie. 
14:30 – Kdyby chtěli Rusové provést samostatný jaderný úder, ten proces není zas tak lehký. Myslím, že ta pravděpodobnost,
že k tomu dojde, je velmi, velmi malá. I Rusko bude zvažovat risky a ztráty. Je to poslední možnost, kterou máte a vy můžete
poškodit nepřítele, ale může to znamenat konec toho státu jako takového. Nepropadejme panice, ale je to riziko, které bychom
si měli uvědomovat. 
17:00 – Krym většina populace považuje za ruský, nám se to nemusí líbit, ale většina Rusů by obranu Krymu považovala za
legitimní. 
Válka na UkrajiněDění na Ukrajině ON-LINE sledujeme každý den. Jak Rusko postupuje na Kyjev a proč nebude bezletová
zóna. 
Reportéři Seznam Zpráv přinášejí ROZHOVOR s ukrajinskými policistkami ze Žitomiru.Která území už Rusko ovládlo: VÁLKA V
MAPÁCHData: Proč je Ukrajina pro Rusko tak důležitá: PROČ UKRAJINASlova, jimiž rozpoutal bezprecedentní válku: CELÝ
PROJEV PUTINAJaké sankce budou drtit Rusko a Bělorusko: SANKCE PŘEHLEDNĚCo bude s ruskou a českou ekonomikou:
DOPADY SANKCÍJak efektivně pomoci a co naopak nedělat: POMOC UKRAJINĚKam se lidé z válečné oblasti mohou obrátit a
na co budou mít nárok: MANUÁL PRO UKRAJINCEVolodymyr Zelenskyj / Vladimir Putin / Rusko / Ukrajina / Luhanská lidová
republika / Doněcká lidová republika / SSSR / NATO / Nord Stream 2 / SWIFT 
Čtěte více ve speciálu ke konfliktu Rusko–Ukrajina > 
Ptám se jáPodcast Marie Bastlové a Veroniky Sedláčkové. Rozhovory s lidmi, kteří mají vliv, odpovědnost, informace. 
Sledujte na Seznam Zprávách, poslouchejte na Podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. 
Archiv všech dílů najdete tady. Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem
#ptamseja nebo na e-mail: audio@sz.cz. 

Pozvánka Ukrajiny do EU je silným symbolem. Západní Balkán žádný takový nedostal URL
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Zatímco Ukrajina čelí ruské invazi, její prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal žádost o okamžité přijetí země do Evropské
unie. Něco takového je nereálné, i když k posunu v evropské integraci by dojít mohlo, například z hlediska ukrajinské pracovní
síly.

„Obracíme se na Evropskou unii kvůli bezodkladnému připojení Ukrajiny podle nové speciální procedury,“ prohlásil v pondělí
(28. února) prezident Volodymyr Zelenskyj. „Jsem přesvědčen, že jsme si to zasloužili. Jsem přesvědčen, že vše je možné,“
doplnil ukrajinský lídr.

Ukrajina, člen tzv. Východního partnerství, má zatím s EU podepsanou pouze asociační dohodu [1], která stála u počátků tzv.
Euromajdanu v roce 2014 a následného rusko-ukrajinského napětí. „Jejím hlavním instrumentem je bezvízový styk mezi EU a
Ukrajinou, a také částečné uvolnění některých evropských finančních mechanismů na podporu podnikání a udržení finanční
stability země v osm let trvajícím konfliktu,“ vysvětlil dosavadní vztah expert na rozšiřování EU Michal Vít z Metropolitní univerzity
Praha.

Nedá se nicméně hovořit o tom, že by byla země v posledních letech či desetiletích „na cestě do EU“. To se však mění, alespoň
rétoricky, a to i ze strany Evropské komise. Podporu nové Zelenského žádosti téměř okamžitě vyslovilo několik členských států
EU. V pondělí večer prezidenti Bulharska, Česka, Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska vyzvali unijní země,
aby umožnily okamžitě udělit Ukrajině status kandidáta EU.

„Musíme v tuto chvíli dát jasně najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství demokratických zemí. (…) Jsem sice
příznivcem standardních procedur, ale my nyní nejsme ve standardní situaci,“ uvedl český premiér Petr Fiala (ODS).

https://euractiv.cz/section/rozsireni-eu/news/ukrajina-zada-o-okamzite-prijeti-do-eu-zaslouzili-jsme-si-to-rika-zelenskyj/
Náročný a únavný proces
Je důležité si uvědomit, co současná podoba členství v Evropské unii skutečně obnáší a jaká je jeho podstata. Jde mimo jiné o
přijetí tisíců nových nebo upravených zákonů tak, aby odpovídaly evropským pravidlům. Vyjednávání o více než třech
desítkách „kapitol“ evropských podmínek je dlouhé, náročné a může se kdykoliv zaseknout či zpomalit, protože každý členský
stát disponuje vetem.

I když se někomu může zdát současná procedura přistoupení k EU zkostnatělá, což dokazuje i stagnace v přístupových
rozhovorech západobalkánských zemí, podle dosavadních pravidel je zkrátka nutné propojit kandidující zemi s novým blokem
pečlivě a opatrně, aby svazek skutečně fungoval. A to trvá dlouho.

Předpokladem toho všeho je navíc shoda všech zemí už na začátku. „Potom, co stát podá žádost o vstup, musí Komise
doporučit Radě, jestli je zemi teoreticky možno považovat za potenciálního člena. Rada musí jednomyslně říct, že daná země
přichází do úvahy jako kandidát. To se u Ukrajiny ještě nestalo. Poláci za to bojují už roky, ale většina států v EU neměla moc
zájem,“ popsal na Twitteru [2] současný stav politolog z Institutu mezinárodních studií FSV  UK  Tomáš Weiss.

Jak navíc na Twitteru připomněl [3] proevropský aktivista Adam Trunečka, „pomineme-li přijímání evropského práva, vstup do
EU je podmíněn reformami – lidská práva, vymýcení korupce a oligarchie, to nebude za jeden den. Zelenskému by mohl
pomoci silný mandát od veřejnosti (pokud vyhraje válku), ale i tak to bude strašně těžké,“ poznamenal. „A teď k té válce – vstup
do EU je podmíněn i vyřešením územních sporů. To znamená, že Ukrajina by se musela nejen ubránit, ale i získat Donbas a
Krym. Nebo je uznat,“ dodal Trunečka.

Podle dosavadních měřítek by se tedy nedalo očekávat, že by se Ukrajině podařilo splnit podmínky v dohledné době. Stačilo by
navíc jedno veto, například od Maďarska, a proces by se zastavil.

„Takže čekejte prohlášení, že Ukrajina má ,evropskou budoucnost‘, což znamená, že možná časem může teoreticky začít
vyjednávat. Ale určitě nic víc,“ odhaduje Weiss.

Tento scénář naznačují i výroky německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové, že Ukrajina „je součástí naší evropské
rodiny“ a dveře jsou jí vždy otevřené, ale změna přístupové procedury by si žádala dalekosáhlý transformační proces. Její
rakouský protějšek Alexander Schallenberg zase mluví o tom, že jeho země je pro „bližší vazby, podporu, ale ne nutně pro
členství, protože neřeší současnou krizi“.
Vůle dělat věci jinak a rychleji
Michal Vít se na situaci dívá z jiného úhlu. Podle něj nyní „žijeme historii“, protože země EU nikdy nedemonstrovaly tak jasnou
politickou vůli posunout přístupový proces nějakého státu dál. Podle Víta nezáleží na tom, že se pro členství Ukrajiny v EU
explicitně nevyjádřily všechny země, protože společné dodávky bojových letounů jsou samy o sobě mnohem větší posun v
chápání evropské integrace než politická prohlášení.

„Politika je o symbolech a přístupový proces, tak jak je nastavený teď, je mrtvý z hlediska symbolů. Na západním Balkáně není
žádný symbol, který by dokázal někoho přesvědčit ke strukturálním změnám. Tato podpora Ukrajiny je game-changerem celého
přístupového procesu,“ nechal se slyšet Vít. A nemusí to platit jen pro Ukrajinu, ale i pro současné kandidátské země. Ty, co se
v sankcích připojily na stranu EU možná čeká urychlení cesty do EU, naopak proruské Srbsko se může dočkat úplného konce
svých evropských nadějí.

Změny, které se dají ve vztahu k Ukrajině udělat rychle, podle Víta zahrnují například přístup na unijní trh, a to z hlediska
pracovní síly a ve zjednodušené formě také u čtyř základních svobod – pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Teprve později
by se mohlo vyřešit, jak tento vztah formálně nazvat.

https://euractiv.cz/section/rozsireni-eu/interview/michal-vit-rozsirovani-skoncilo-do-roku-2030-se-cela-eu-zmeni/
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Existují však i takové názory, že tlak na přijetí Ukrajiny do EU od skupiny států by mohl oslabit současnou evropskou jednotu.

„Ať už jsou motivy jakékoli (a popravdě nevěřím v upřímnost tohoto obratu u mnohých signatářů a podporovatelů), již nyní
nahlodáváme obtížně se rodící a křehoučkou evropskou jednotu, kterou nyní potřebujeme nadevše. Nyní je potřeba vynaložit
veškeré úsilí na zastavení bojů na Ukrajině,“ napsal na Twitteru [4] odborník na mezinárodní vztahy Michal Kořan z Global
Arena Research Institute v Praze.

[1] https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/roky-prutahu-a-krvavych-boju-asociacni-dohoda-s-ukrajinou-je-definitivne-
schvalena/
[2] https://twitter.com/tomas_weiss/status/1498370039283695620
[3] https://twitter.com/adam_trun/status/1498233126841106432
[4] https://twitter.com/MichalKoran/status/1498559553507667970
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Jan Kocourek. Foto: TOP 09 

Novým tiskovým mluvčím TOP 09 je od března Jan Kocourek. Na pozici vystřídal Vladana Vaňka, který za politickou stranu
vystupoval poslední dva roky. Vaněk ve vládní partaji TOP 09 zůstává jako ředitel komunikace. "Jan Kocourek nastupuje do
týmu TOP 09 ve složitém období pro celou Evropu. Pevně věřím, že v roli tiskového mluvčího zužitkuje zkušenosti ze zahraniční
redakce ČT24," uvedl ředitel komunikace TOP 09 Vaněk.

Kocourek pět let pracoval jako reportér v České televizi v zahraniční i domácí redakci. Vystudoval magisterský program
politologie na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V letech 2014 až 2018 vykonával také funkci zastupitele v obci
Klenovice v jižních Čechách, odkud pochází. "Rád bych své zkušenosti z mediálního prostředí i politiky dál uplatňoval pod
respektovanou značkou, jakou TOP 09 představuje," prohlásil nový mluvčí.
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