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TRESTNÍ OZNÁMENÍ č. 002/2022
o důvodném podezření ze spáchání válečného zločinu v Mariupolu
ze strany ukrajinských sil a ze spáchání trestného činu „Křivé obvinění“
ze strany americké tiskové agentury Associated Press
a ze strany níže uvedených českých médií

Nezbytný úvod do problematiky novodobých válečných zločinů v Evropě
Státní zastupitelství České republiky se aktivně zapojilo do koordinace vyšetřování
válečných zločinů spáchaných na Ukrajině. Policie ČR má v tomto směru v rámci svých
možností obstarávat o válečných zločinech příslušné důkazy. Odhalování a vyšetřování
válečných zločinů je věcí nutnou, na tom se všichni shodneme, avšak na druhou stranu
musí být jasné a viditelné, že cílem je dosažení spravedlnosti, a nikoli podpora jakéhokoli
nastaveného politického trendu a s tím určité skupiny osob, což pak ovlivňuje i výběr
válečných zločinů.
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Státní zastupitelství tuto poznámku jistě odmítne jako neopodstatněnou, jenže pak by mělo
vysvětlit, jak se v tomto novém zapojení do odhalování a vyšetřování válečných zločinů na
Ukrajině vyrovná s válečnými zločiny spáchanými při dvou a půl měsíčním leteckém
bombardování bývalé Jugoslávie (rok 1999), při kterém válečné zločiny prokazatelně
spáchány byly, avšak evropské státy, či přesněji evropští členové Severoatlantické aliance
k tomu dosud mlčí (válečné zločiny jsou nepromlčitelné). Je to složitější v tom, že Česká
republika poskytla pro tuto vojenskou operaci svůj vzdušný prostor, čímž se „nepřímo“ na
těchto válečných zločinech podílela (stalo se tak jen 12 dní po našem vstupu do NATO,
což nebyla žádná shoda okolností). Navíc z pohledu mezinárodního práva se jednalo o
zločin agrese. Agrese bude vždycky agresí a nelze ji zlehčovat jenom proto, že ji spáchal
zdánlivý spojenec či více spojenců. Takto bychom mohli mluvit také o agresi proti Iráku,
neboť i na tomto aktu se podílely členské země NATO čili organizace, jíž jsme členem. Ale
vraťme se k Ukrajině.
V souvislosti s Ukrajinou se přirozeně hovoří o válečných zločinech spáchaných ze strany
ruských ozbrojených sil. Prvním obecným zločinem Ruska je zločin agrese, přičemž
nesmíme zapomínat, že agresorem za posledních 25 let jsou i jiné země v čele s USA,
které však požívají zvláštní status beztrestnosti a které nyní chtějí řešit válečné zločiny
jiného státu. Už tento přístup nemůže skrýt, že se více než o spravedlnost jedná o
politickou věc. Ale budiž, nyní se soustředíme na válečné zločiny na Ukrajině, což můžeme
i v tomto vybraném ukrajinském směru provádět spravedlivě. Ale opravdu české státní
orgány prahnou v případě Ukrajiny po všeobecné spravedlnosti? Existují obavy, že i
v případě Ukrajiny se bude opět jednat o jednostranný příspěvek ve prospěch vybrané
skupiny osob. Přístup státních orgánů lehce rozpoznáme při jejich reakcích na oznámení
plná důkazních položek. A právě toto oznámení je jedním z nich.
Spravedlnost v odhalování a vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině spočívá v tom, že
si nebudeme vybírat jen ty válečné zločiny, které byly spáchány ruskými vojáky, ale že se
budeme zajímat i o ty zločiny, které spáchaly ukrajinské síly. Zkrátka žádný zločin by neměl
být přehlížen. A už vůbec by neměly být přehlíženy ty válečné zločiny, které jsou páchány
jenom proto, aby z nich byla obviněna druhá strana konfliktu. Tyto válečné zločiny totiž
patří k těm nejhorším, co se týče předem připraveného záměru (úmyslu) a zákeřnosti
k civilním obyvatelům.
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V rámci výše popsaného upozorňujeme na to, že v případě ukrajinských sil je velmi
znepokojivé, že ač je na ně pohlíženo jako na spravedlivé obránce, tak se z jejich strany
množí ty zločiny, jež jsou záměrně páchány takzvaně pod falešnou vlajkou (false flag war
crimes – FFWC). Cílem je zločin spáchat nebo zinscenovat tak, aby média a vlády
zahraničních zemí nabyly přesvědčení, že čin byl spáchán protistranou čili ruskými vojáky
(otázkou je, jakým způsobem a v jaké míře se na těchto zločinech podílejí zahraniční
subjekty, čímž jsou o těchto činech některé vlády dobře informovány). Příkladem
takovéhoto zločinu je čin, který je podrobně analyzován a popsán v tomto trestním
oznámení a který byl zinscenován a šířen za pomoci americké tiskové agentury
Associated Press (agentura AP se od tohoto činu a od svého „autorství“ na vzniklém a
úmyslně upraveném videu nijak nedistancovala).
K analyzovanému incidentu v Mariupolu podotýkáme, že se nelze domnívat, že se
takovýto čin ze strany ukrajinských sil udál pouze jednou a pouze v Mariupolu. Stejně tak
se nelze domnívat, že je ze strany ukrajinských bojovníků páchán pouze tento druh
válečného zločinu. K tomuto tvrzení nás ospravedlňují zjištění učiněná při prověřování a
analýze jiných incidentů. Abychom byli konkrétnější, tak kromě incidentu v Mariupolu
vyplynula závažná zjištění a otázky pro vyšetřování rovněž v případu zabitých civilistů
v obci Buča, v případu raketového útoku v prostoru vlakového nádraží v obci Kramatorsk,
v případu zastřelení dvou civilistů poblíž Kyjeva a mohli bychom pokračovat dále.
Ohledně zabitých civilistů v Buči pouze nastíníme, že z fotografií ukazujících rozesetá, či
spíše rozmístěná (naaranžovaná) těla mrtvých osob na jedné z ulic obce vyplývají určitá
zjištění generující stále více rozporuplností, na které se nikdo nechce ptát, natož aby je
podrobil řádnému expertnímu vyšetřování. Jenže právě bez toho nelze efektivně, ale
především spravedlivě vyšetřit žádný zločin. Dále zmíníme, že rovněž výpověď starosty
obce Buča obsahuje celou řadu rozporů s tím závěrem, že v některých bodech tato
výpověď neodpovídá reálné situaci, čímž je alespoň částečně vymyšlená. A pokud je
výpověď, byť i jenom částečně vymyšlená, tak přirozenou otázkou je, proč je vymyšlená.
Ale to už je součástí samostatně zpracovávané analýzy s výčtem otázek pro šetření
(prověřování) a vyšetřování.
Odhalování zločinů provedených jako operace pod falešnou vlajkou (False Flag Operation
– FFO) je součástí našeho speciálního zaměření. Nejlépe se tyto operace (zločiny)
odhalují prostřednictvím jakýchkoli mediálních výstupů právě ze strany jejich zosnovatelů,
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kteří tyto aktivity s obviněním protistrany potřebují medializovat. A tady vzniká celá řada
problémů, jelikož se v případě těchto operací jedná o dvojsečnou zbraň, která je
nebezpečná i pro ty, kteří tuto zbraň využívají. Takto bychom mohli odhalovat i zločiny
z ruské strany, avšak česká vláda a funkcionáři Evropské unie nám v přístupu k ruským
médiím brání. V tomto je důležitý původní výstup, a nikoli zprostředkované informace přes
jiná média, čímž se „znehodnocuje“ původní obsah sdělení.
Významnou podporu v odhalování válečných zločinů na Ukrajině by mělo poskytovat
Vojenské zpravodajství, jenže to svou činnost soustřeďuje na nezákonné aktivity proti
českým občanům (viz zevrubné trestní oznámení č. 001/2022). Navíc Vojenské
zpravodajství (VZ) má kvůli svému politickému zaměření problém některé závažné věci
podchytit. Kromě toho by se vedoucí pracovníci VZ zřejmě neodvážili Fialově vládě sdělit,
že taktéž ukrajinské ozbrojené síly, které jsou českou vládou významně podporovány,
páchají rozsáhlé válečné zločiny.
Pokud VZ nezaznamenalo zinscenovaný incident v Mariupolu a ani nemá co říct k dalším
FFWC páchaným na Ukrajině, pak je s touto zpravodajskou službou něco hodně špatně,
a to ať už se to týká falešné či přehnané loajality ke stávající vládě a k jejím preferovaným
politickým požadavkům, nebo odborné způsobilosti příslušníků VZ (viz důkazní analýza
úrovně VZ v příloze 15 trestního oznámení č. 001/2022). Poté, kdy VZ porušilo několik
bodů Ústavy ČR a spáchalo čtyři trestné činy, přičemž další trestná činnost VZ je
zpracovávána, nemáme nejmenší důvod k tomu, abychom byli k této službě jakkoli
shovívaví.
Zločin analyzovaný v tomto trestním oznámení má svou negativní stránku také v tom, že
se na jeho šíření v zinscenované podobě agilně podílela česká média, a to bez toho, aby
odhalila nebo chtěla odhalit, že se vlastně jedná o zločin druhé strany. To vypovídá o tom,
že pracovníci českých médií buď postrádají základní odbornou způsobilost, anebo se
vědomě podílejí na šíření propagandistických lží vytvářených v ukrajinsko-americké
spolupráci. Česká média by neměla hlásat a šířit žádnou propagandu, a to ani tu
ukrajinskou, ale naopak jakoukoli propagandu odhalovat. Toto je velké selhání médií.
Válečný zločin a s tím spojené křivé obvinění jsou včetně obrazového a mapového
materiálu podrobně analyzovány a popsány v přiloženém analytickém dokumentu, který
byl původně vytvořen jako samostatný zpravodajský produkt, ale který nyní tvoří hlavní
část trestního oznámení.
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Zinscenované video střelby údajného ruského tanku
na bytový dům v Mariupolu jako názorný příklad
šíření dezinformací a lží o skutečných událostech
na Ukrajině s aktivním přispěním českých médií
Analytický dokument veřejného zájmu

Specifická analýza a hodnocení (13119)

23. dubna 2022

Rusko je nesporným agresorem, ale válečné zločiny páchají obě válčící strany.
Avšak u příslušníků ukrajinských ozbrojených sil je to horší v tom, že některé
válečné zločiny páchají jenom proto, aby z nich následně obvinili ruské vojáky.
Ukrajinští bojovníci jsou vykreslováni jako ti, kteří vedou spravedlivou válku proti ruským
okupantům. Jenže aby byla tato válka z jejich strany opravdu spravedlivá, nesměli by
páchat předem plánované válečné zločiny s úmyslem obvinit z nich ruského agresora.
Není pochyb o tom, že ruské vojenské síly se ve více případech provinily vůči válečnému
právu (právu ozbrojených konfliktů), čímž jinými slovy spáchaly válečné zločiny. Je však
nanejvýše zarážející, že se začínají množit či odkrývat případy, kdy sami ukrajinští vojáci
jako obránci nejenomže páchají válečné zločiny, ale že je páchají s dopředu promyšleným
plánem, podle kterého mají být tyto zločiny zinscenovány tak, aby vina padla na ruské
vojenské jednotky. Mají tohle příslušníci ukrajinských ozbrojených sil zapotřebí, anebo je
to zkrátka v jejich povaze vést boj za svou národní věc bez jakýchkoli zábran?
Tento problém se jistěže netýká všech ukrajinských jednotek, ale především těch, jež jsou
ovládány tzv. ukrajinskými radikály či nacionalisty, kteří se hlásí k nechvalně proslulé
ukrajinské minulosti spjaté s bojem za nezávislou a národnostně čistou Ukrajinu. Avšak
tato ukrajinská minulost je také spojena s masovými vraždami obyvatel jiných národností
a jiného vyznání a rovněž s kolaborací s nacisty.
Jednou z těchto stále problémových ukrajinských jednotek je útvar „Azov“, který byl
v květnu 2014 vytvořen jako praporní uskupení, ale později byl rozšířen na pluk. Část
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příslušníků tohoto útvaru působí nebo působila v přístavním městě Mariupol, ke kterému
se vztahuje analýza podvodně vytvořeného incidentu s cílem ukázat světu příklad
válečného zločinu ruských invazních sil.
Česká média nám 12. a 13. března 2022 přinesla zprávu o tom, že v Mariupolu střílel ruský
tank do bytového domu (paneláku). Zpráva byla doplněna videem, případně fotografiemi.
Video ale bylo tak hloupě sestříhané a doprovodný text tak naivně vymyšlený, že už při
prvním zhlédnutí audiovizuálního záznamu bylo zřejmé, že se nejedná o pravdivou
událost, nýbrž o ukrajinskou manipulaci ve spolupráci se záhadným novinářem, jenž
oplývá zvláštními filmařskými schopnostmi. Jméno novináře nebylo záměrně nikde
zmíněno. Bylo pouze uvedeno, že celý incident zaznamenal reportér z agentury AP čili z
Associated Press, což je americká tisková agentura. A protože nikdo z agentury AP tuto
reportáž z Mariupolu nepopřel a ani se od ní nedistancoval, tak můžeme říct, že se jedná
o ukrajinsko-americkou machinaci a důvodné podezření ze spáchání válečného zločinu.

Obr. 1 – Panelový dům v Mariupolu po zásahu střelou z tanku
Z pohledu České republiky je na tom ale nejhorší to, že čeští novináři a televizní zprávaři
či moderátoři tento nevalně zinscenovaný incident neodhalili a šířili tuto ukrajinskoamerickou lež dál do českého prostředí. A možná tuto faleš ani odhalit nechtěli, aby
neuškodili obdivovaným Ukrajincům a jejich vůdci Volodymyru Zelenskému. A možná také
nechtěli nic namítat proti americké tiskové agentuře. V každém případě to hodně
vypovídá o morálních i odborných kvalitách českých novinářů a televizních
redaktorů, kterým buď chybí základní rozlišovací schopnosti, anebo už veřejně
projevují svou podřízenost nastavenému ideologickému trendu, jejž hodlají hájit i
se všemi těmi lžemi a dezinformacemi. U některých novinářů je to kombinace obojího,
k čemuž se může ještě přidávat ustrašenost při poukazování na nesprávné věci.
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O incidentu jako „pravdivé“ události informovala Česká televize, dále TV Prima,
EuroZprávy.cz, České noviny provozované Českou tiskovou kanceláří (ČTK),
iDNES, Novinky.cz, Deník.cz, Deník N, Globe24.cz a další česká média.
Nejsenzačněji, ale zároveň nejtrapněji prezentovali rozebíranou událost redaktoři ze
zpravodajského kanálu CNN Prima News (viz video jako samostatně přiložený soubor a
jeden ze snímků z dotčeného videa níže – obr. 2).

Obr. 2 – Pořad „Hlavní zprávy“ vysílaný na zpravodajském kanále CNN Prima News
dne 13. března 2022 (v pozadí jeden ze zásahů domu tankovou střelou)
Než se ale podíváme na „senzaci“ v podání TV Prima, zaměříme se na detailní rozbor
videopříspěvku České televize (ČT), a to včetně snímků vystřižených z videopříspěvku.
Projdeme si, jak tuto událost představili redaktoři a moderátoři ČT, kteří svým podlézavým
a jednostranným přístupem nezaostávali v trapnosti za TV Prima. Připomínáme, že ČT má
ze zákona poskytovat objektivní a ověřené informace (§ 2 zákona č. 483/1991 Sb.).
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Obr. 3 – Pořad ČT „Události“ ze dne 12. března 2022
(v pozadí jeden ze zásahů domu tankovou střelou)
Mariupolský incident v podobě střelby tanku na panelový dům prezentovala Česká televize
ve svém hlavním zpravodajském pořadu „Události“ ze dne 12. března 2022. Příspěvek
s incidentem začíná 2 min. a 52 sekund po zahájení pořadu. Před podrobným rozborem
je vhodné tento videopříspěvek zhlédnout → Události-ČT-12/3/2022. Video k incidentu,
jež je dlouhé 16 sekund, je doplněno následujícím doprovodným textem:
„Ruský tank v obléhaném Mariupolu. Palbou ničí autodílnu. Potom tankové střely
zasahují panelový dům – minimálně dvakrát.“
Pravda je však taková, že na videu jsou na prostřizích dva střílející tanky, přičemž
každý z obou tanků je zachycen při činnosti na odlišném místě a pravděpodobně i
v jiném čase, nebo dokonce v jiném dni. Další pravdou je to, že tank, který je na
svém levém boku označen bílým symbolem v podobě velkého písmene „Z“ (jeden
ze symbolů pro označování ruské vojenské techniky) na panelový dům nestřílel.
Dalším faktem, a tedy pravdou je to, že na bytový dům vedl palbu tank, který na
svém boku neměl žádné označení. Následným faktem je to, že tank se symbolem
„Z“ čili ruský tank nevedl palbu ani na autodílnu. A na autodílnu nestřílel ani tank
bez označení. Příliš mnoho výmyslů během 16sekundového záznamu a dvou
doprovodných vět, že?
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Nyní se na zpravodajský příspěvek podívejme prostřednictvím analýzy snímků
vystřižených

z dotčeného

videa.

Snímky

jsou

předloženy

v chronologické

posloupnosti:
Snímek č. 1:
Tímto snímkem byl zahájen videopříspěvek ČT. V popředí je tank se symbolem „Z“ a
vpravo je vidět část dalšího ruského tanku (ten ve videopříspěvku nehraje žádnou roli).
Především si ale povšimněte dvou prázdných a poškozených autobusů, dále rodinných
domků v ulici, oplocení a barvy oplocení, tvaru domků a jejich půdorysů a pak částečně
rozpoznatelné křižovatky vpravo (to jsou klíčové, ale zároveň jednoduché pomůcky
k vyvrácení lživé reportáže). Tank vpravo je se svým kanonem otočen směrem do
křižovatky, což můžeme hodnotit tak, že si dvojice ruských tanků vzájemně kryje svá
„záda“.

Snímek č. 1
Snímek č. 2:
Na tomto snímku je vidět, že se dvojice ruských tanků pohnula doprava směrem ke
křižovatce (křižovatka je nyní rozpoznatelnější). Tank, který byl hlouběji v ulici, odtlačil při
couvání zpět jeden z autobusů více stranou a poté vystřelil z kanonu (viditelný záblesk
bezprostředně po výstřelu vzniklý po zážehu výmetné náplně a vymetení střely z hlavně).
Zde si povšimněte směru kanonu, který směřuje rovnoběžně s ulicí.
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Snímek č. 2
Snímek č. 3:
Jakmile ruský tank vystřelil z kanonu (nevíme, na jaký cíl střílel), byl ve videu prostřih do
jiného místa, kde vidíme budovu autoservisu s názvem „Planeta“ a poněkud vpravo další
tank. Povšimněte si, že tank nemá na svém levém boku žádný symbol.

Snímek č. 3
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Na snímku č. 3 dále vidíme, že zde nejsou žádné autobusy ani rodinné domky. Autoservis
na snímku měl být podle zpravodajské redakce ČT tím autoservisem, na který střílel ruský
tank ze snímku č. 2 (zachycení výstřelu). Na tomto třetím snímku je autoservis těsně před
údajným zásahem.
Snímek č. 4:
Podle redaktorů a moderátorů hlavní zpravodajské relace České televize má být na tomto
snímku vidět zásah autoservisu výstřelem z ruského tanku zachyceného na snímku č. 2.
Jenomže tohle není zásah autoservisu, nýbrž záblesk po výstřelu z neoznačeného tanku,
který na snímku stojí před autoservisem. A tento neoznačený tank pálí ze strany na
panelový dům, jehož boční stěna je od tanku vzdálena přibližně 150 m (to si ukážeme při
rozboru na mapě). Tank musel pálit těsně podél zdi autoservisu a skrze přístřešek před
vchodem do autoservisu, aby obytný dům vůbec zasáhl, neboť dům se z této pozice tanku
nacházel sotva v přímé viditelnosti. Na další výstřel si tank podle tohoto videa popojel
dopředu, což dále uvidíme (pořadí výstřelů a zásahů domu mohlo být ale jiné).

Snímek č. 4
Na snímku č. 4 dále vidíme, jak z tankového kanonu unikají plyny a povýstřelové zplodiny
(tmavší část těsně u ústí hlavně kanonu). Pokud by se někomu zdál záblesk po výstřelu
z tankového kanonu příliš veliký a váhal by nad závěrem, že se nejedná o výbuch po
zásahu budovy autoservisu, tak pro porovnání předkládáme ještě jeden snímek
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zachycující výstřel ruského tanku, ale tentokrát jako okamžik vystřižený z videa vysílaného
na TV Prima. Tento přídavný snímek zachycuje stejný výstřel ruského tanku ve stejné ulici
jako ukazuje snímek č. 2 (níže znázorněný jako obr. 5), ale v jiném okamžiku, který je o
setiny sekundy blíže k momentu výstřelu (viz obr. 4 níže).

Obr. 5

Obr. 4

Snímek č. 5:
Na pátém snímku vidíme, že čelní stěna autoservisu není nijak poškozena. Přístřešek dál
stojí a dveře a dvě okna pod přístřeškem jsou tam, kde mají být (viz červená ohraničení
na snímku – dveře a dvě okna lze porovnat se snímkem č. 3, kde je budova autoservisu
zachycena těsně před výstřelem). U dveří a u oken mohly být poškozeny skleněné výplně
a rámy. Stěna a přístřešek byly výstřelem z podél stojícího tanku „pocuchány“ a ožehnuty.
Tlakem po výstřelu byl poškozen nápis „Planeta“ (viz bílé úlomky na snímku č. 4 a
výsledek na snímku č. 5). Dílčí závěr je ale ten, že na budovu autoservisu nikdo nestřílel.

Snímek č. 5
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Snímky č. 6a a 6b:
Následující dva snímky vystřižené z videa ukazují prostřih na další scénu. Scéna ukazuje
zásah do rohové či téměř boční části panelového domu (vývoj zásahu). Podle České
televize tento zásah způsobil opět ruský tank zachycený na snímku č. 1 a na snímku č. 2,
kde má být podle ČT zachycen při střelbě na budovu autoservisu. Po domnělé palbě na
autoservis měl ruský tank podle ČT pálit na panelový dům. Připomeňme si slova
z doprovodného textu:
„Ruský tank v obléhaném Mariupolu. Palbou ničí autodílnu. Potom tankové střely
zasahují panelový dům – minimálně dvakrát.“
Z doprovodného textu jasně vyplývá, že jeden ruský tank pálí všude kolem: nejprve do
budovy autoservisu a poté nejméně dvakrát do panelového domu. Už jsme zřetelně
prokázali, že žádný, a tedy ani ruský tank na budovu autoservisu nestřílel (alespoň ne
v tomto videopříspěvku), a jak vzápětí prokážeme na dalším snímku (snímek č. 7), tak
zobrazovaný ruský tank nestřílel ani na bytový dům.

Snímek č. 6a
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Snímek č. 6b
Snímek č. 7:
Snímek následuje po dalším prostřihu, po němž se nám naskytne pohled na panelový dům
z větší vzdálenosti. Sedmý snímek a následující dva snímky jsou takzvanými důkazními
snímky, jež zapojená česká média usvědčují ze šíření závažných dezinformací a
ukrajinsko-americké propagandy, která existuje stejně jako propaganda ruská.
Snímek č. 7
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Na snímku č. 7 výše je červenou elipsou zvýrazněna budova autoservisu „Planeta“. Žlutá
šipka s hranatě tečkovanou čarou ukazuje místo, kde stál neoznačený tank v době
předchozího výstřelu (viz snímky č. 3, 4 a 5). Žlutá
šipka s plnou čarou ukazuje aktuální pozici
neoznačeného tanku. Tank podle sestříhaného
videa popojel dopředu. Na zvětšeném výřezu ze
snímku č. 7 je boční silueta tanku zřetelnější
(viz obr. 6 vpravo). Nicméně tank se nám na
následujícím

snímku sám

prozradí

druhým

Obr. 6

výstřelem.
Snímek č. 7 má svou důkazní hodnotu v tom, že už jenom při pohledu na zobrazený
zastavěný terén můžeme s jistotou vyloučit, že by ruský tank zachycený na snímcích č. 1
a 2 střílel na panelový dům. A rovněž by nemohl střílet ani na budovu autoservisu.
Dezinformátoři z České televize a z dalších médií by měli umět odpovědět na otázku,
odkud ruský tank na panelový dům střílel. To nám totiž reportér z agentury AP a ukrajinští
vojáci zapomněli ukázat. Oni to ani ukázat nemohli, protože ten zaznamenaný ruský tank
se nacházel úplně někde jinde a na video byl vložen střihem.
Nyní přicházejí na řadu ony klíčové a jednoduché pomůcky zmíněné u snímku č. 1, jimiž
snadno vyvrátíme lživou reportáž České televize a ostatních médií. U snímku č. 1 jsme
napsali, abyste si povšimli dvou prázdných a poškozených autobusů, dále rodinných
domků v ulici, oplocení a barvy oplocení, tvaru domků a jejich půdorysů a pak částečně
rozpoznatelné křižovatky. Když to všechno porovnáte se snímkem č. 7, tak sami zjistíte,
jakou lež nám pracovníci České televize předložili. Vše vám objasníme na dalších
snímcích.
Snímek č. 8:
Tento snímek je pokračováním videozáznamu ze snímku č. 7. Na tomto snímku vidíme
záblesk, kterým se po výstřelu prozradil tank stojící u budovy autoservisu (nyní uprostřed
přední stěny). Cílem střelby je přední část panelového domu (z našeho pohledu).
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Snímek č. 8
Snímek č. 9:
Na devátém snímku je vidět zásah panelového domu. Tento snímek jsme z videa vystřihli
bezprostředně po výstřelu z tanku stojícího u budovy autoservisu.

Snímek č. 9
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Když se podíváme na zásah bytového domu, ať už na tento aktuální zásah na snímku č. 9,
nebo na předchozí zásah do rohu domu (snímek č. 6a a 6b), tak ruský tank, který byl v ulici
mezi rodinnými domky, by na dům mohl střílet jedině z ulice uprostřed snímku vedoucí
k panelovému domu, odkud má na dům přímou viditelnost, a tím i možnost vedení přímé
palby. Z rovnoběžných ulic vpravo i vlevo už nelze na panelový dům střílet rovnoběžně
s ulicí (to lépe uvidíme v další části na mapě). Tank by musel vytočit kanon doleva nebo
doprava, jenže kvůli své malé výšce (asi 2,2 m) by mu v přímé viditelnosti na cíl i ve
výstřelu bránily vyšší rodinné domky. Navíc ani jedna ulice včetně té uprostřed nesedí
s ulicí zachycenou na snímcích č. 1 a 2. K porovnání opětovně přikládáme zmenšené
snímky č. 1 a 2, nyní jako obr. 7 a 8.

Obr. 7
Obr. 8

Ruský tank na obr. 8 střílí před sebe rovnoběžně s ulicí. Pokud by měl takto střílet na
panelový dům, musel by ten dům stát někde na konci ulice. To by ale znamenalo, že by
ruský tank musel střílet z té ulice, která je uprostřed snímku č. 9 a na pokračujícím
snímku č. 10, kde budeme pokračovat i s naším vysvětlením.
Snímek č. 10:
Na desátém snímku pokračuje vývoj zásahu do přední části obytného domu. Na snímku
je taktéž žlutě znázorněn jediný prostor, ze kterého by mohl ruský tank pálit na dům tak,
jak je jeho pohyb a následná střelba zachycena na snímcích č. 1 a 2, případně na
obrázcích 7 a 8 výše. Avšak domky na pravé straně zvýrazněné ulice (z našeho pohledu)
na snímku č. 10, případně na snímku č. 9 nejsou totožné s domky na snímcích č. 1 a 2.
Jiné je také oplocení a barva oplocení (a to i oplocení na levé straně ulice). Liší se rovněž
stromy. Ale co je hlavní, je to, že v té ulici nejsou vidět žádné autobusy a ani žádný
ruský tank. Někdo by mohl namítnout, že tank popojel do hloubi ulice a kvůli rodinným
domkům není na snímku vidět. Jenže kam potom zmizely ty autobusy, které stály na konci
ulice poblíž podobné křižovatky, jaká je znázorněna na snímku č. 10 ve žlutém ohraničení?
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Navíc střelba ruského tanku byla zachycena v postavení poblíž křižovatky s palbou
vedenou na druhý konec ulice. Pokud by měl tank popojet do hloubi ulice tak, aby nebyl
na snímku vidět, tak by při střelbě neměl za sebou viditelnou křižovatku, která však na
snímcích s ruským tankem vidět je. Kdyby tank popojel do hloubi ulice neboli skoro na její
konec tak, aby nebyl na snímku vidět, musel by mít při zachycení výstřelu rovněž jiný
náměr kanonu – kanon více zvednutý tak, aby byl schopen z blízké vzdálenosti zasáhnout
páté patro panelového domu, které začíná ve výšce zhruba 14 m nad zemí (zachycený
panelový dům se skládá z devíti podlaží: osm pater + přízemí, kde mohly být umístěny
obchody – to je viditelné ve spodní části domu vlevo na snímcích č. 6a a 6b).

Snímek č. 10
Ohledně střelby na přední část panelového domu (z našeho pohledu na snímek) je
nezpochybnitelným faktem, že střílel neoznačený tank stojící u budovy autoservisu
(viz snímky č. 8 a 9).
Další vhodnou námitkou by mohlo být, že ruský tank se mohl nalézat až v další ulici za
křižovatkou, na jejímž konci mohla být taktéž křižovatka (směr červené šipky s hranatě
tečkovanou čarou). Avšak jak si záhy ukážeme na mapě, tak za silnicí, která na
snímku č. 10 vede zleva doprava, není směrem k nám už žádný další prostor zastavěný
rodinnými domky.
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VÝŘEZY INKRIMINOVANÉHO PROSTORU Z LETECKÉ MAPY + POPISKY
Poznámka: Pro tyto výřezy byly využity stránky Google Maps a Mapy.cz doplněné
vlastními popisky a obrazci.
Výřez č. 1:
Incident se odehrál na západním předměstí Mariupolu. Přesný prostor je na výřezu
znázorněn žlutým ohraničením.

MARIUPOL

Výřez č. 1
Místo popisovaného a zaznamenaného incidentu jsme podle videa identifikovali, ale
přesná doba incidentu nebyla v žádném sdělovacím prostředku zmíněna. Z médií pouze
víme, že první zpráva o incidentu byla zveřejněna 11. března 2022 a že následující den
agentura AP zveřejnila video. Tak to je opravdu podivné! Českým novinářům hlavních
sdělovacích prostředků vůbec nevadí, že nikdo neuvedl, kdy přesně se incident odehrál.
Není to podezřelé? Ten novinář přece musel vědět, kdy své video natočil. Přesná doba
nebyla zmíněna záměrně, protože video obsahovalo záběry ze dvou odlišných míst a
zřejmě i dnů. Českým novinářům taktéž nevadí, že nebyl uveden autor reportáže. Možná
by se ohradili, že to bylo kvůli bezpečnosti novináře, jenže ono těch podivností je trochu
moc a čeští novináři buď prostě naletěli jako školáci, anebo se vědomě podílejí na šíření
závažných dezinformací a tím i cizí propagandy. Otřesné je, že se u českých novinářů
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nejedná jen o tento případ. Tyto případy se množí a dlouhodobě pokračují, čímž můžeme
hodnotit, že se to u některých novinářů stává patologickým jevem nebezpečným pro
společnost.
Výřez č. 2:
Tento výřez nám přibližuje inkriminovaný prostor a přesně lokalizuje zasažený panelový
dům, budovu autoservisu „Planeta“, u které je vidět i onen zmiňovaný přístřešek, a dále
místo, odkud byl pořízen videozáznam střelby neoznačeného tanku stojícího u budovy
autoservisu (místo se nacházelo v jedné z budov regionální nemocnice). Zcela jistě nebyl
ze stejného místa pořízen záběr střílejícího ruského tanku, který se nenacházel v prostoru
mezi zasaženým panelovým domem a výškovou budovou, kde se rozmístil jakýsi
ukrajinsko-americký propagandistický filmový štáb.

Výšková budova, odkud byl pořízen
záběr střelby neoznačeného
tanku na panelový dům
(regionální nemocnice)

Zasažený panelový dům
Autoservis „Planeta"
Výřez č. 2
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Výřez č. 3:
Na třetím výřezu je žlutě znázorněn jediný prostor, odkud ruský tank mohl mít přímou
viditelnost na panelový dům a odkud by mohl na tento dům vést palbu (viz přerušovaná
žlutá šipka). Z ostatních ulic by kvůli blízkosti rodinných domů a svojí malé výšce palbu
vést nemohl (viz žluté tečkované šipky s příslušným odměrem kanonu směrem na obytný
dům). Pokud by z vedlejších ulic vedl tank palbu rovnoběžně s dotyčnými ulicemi, tak by
nemohl panelový dům zasáhnout, jelikož panelový dům není tak široký a svými okraji
nepřesahuje do stran tak, aby ho bylo možné rovnoběžnou palbou zasáhnout (viz žluté
rovnoběžné a tečkované šipky). Tank by z těchto ulic nemohl zasáhnout ani budovu
autoservisu, a to ani přesto, že autoservis se nachází na vyvýšeném místě.

Výřez č. 3
Ruský tank je na snímcích č. 1 a 2 zachycen, jak střílí rovně před sebe, tedy rovnoběžně
s ulicí, ve které se nachází. Jediné místo, které by tomu mohlo odpovídat je prostor s částí
ulice poblíž křižovatky ohraničený na výřezu žlutou elipsou. Ale rodinné domky, oplocení
atd. se neshodují s objekty zachycenými na snímku s ruským tankem. Shoda není ani s
vedlejšími ulicemi.
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Někdo by mohl očekávat další podobnou ulici s křižovatkou v prodloužení ulice za
křižovatku dále na sever (na výřezu směrem nahoru), ale jak vidíme na výřezu, tak tam už
žádné ulice s rodinnými domky nejsou, neboť tam už začíná areál regionální nemocnice.
Neoznačený tank stojící u budovy autoservisu je na výřezu č. 3 zobrazen červeným
obdélníkem s černým lemováním. Střelba z tohoto tanku je znázorněna červenými
šipkami: plná červená šipka znázorňuje střelbu na panelový dům, která byla zachycena a
potvrzena

celkovým

videozáběrem;

přerušovaná

červená

šipka

ilustruje

velmi

pravděpodobnou střelbu z neoznačeného tanku na roh panelového domu (tato střelba na
obytný dům ale není na videu celkově zachycena).
Ze všeho nejvíce je ale divné, že reportér z agentury AP nezachytil ze svého místa ve
výškové budově celkový obrázek střelby ruského tanku a zásah panelového domu tak, jak
se mu to podařilo při střelbě z neoznačeného tanku od budovy servisu: zde je vidět celkový
záběr na výstřel a na následný zásah panelového domu. Ve skutečnosti to ale divné není,
protože tajemný reportér ze svého místa žádný ruský tank neviděl. Ruský tank je totiž
natáčen z úplně jiného místa a v ulici, která se s inkriminovaným prostorem neshoduje.
Na portálu Novinky.cz je v příslušném článku o incidentu poměrně ostrý snímek dotčeného
ruského tanku. Na snímku jsou dobře zachyceny okolní objekty a ráz ulice. Pod snímkem
bylo dokonce jméno fotografa (převzato z ČTK), a tak jsme snímek zkopírovali i se
jménem. V ostatních článcích se stejným tématem nebylo uvedeno žádné jméno, ale jen
to, že zdrojem je agentura AP. Ke jménu se ještě vrátíme. Nyní se podívejme na snímek
z webu Novinky.cz, jenž je zobrazen jako obrázek 9.

Obr. 9
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Na obr. 9 si můžete povšimnout tvaru a půdorysu rodinných domků, typu a barvy oplocení,
případně obvodové zdi, ale především vzhledu ulice v popředí obrázku: asfaltová cesta
pro pěší, ale ještě před ní je oplocení, a dále je zde vidět část terasy s bílým brlením (na
obrázku znázorněno žlutými šipkami). Obr. 9 výše můžete porovnat s obr. 10 níže, ale
nelze nalézt žádnou shodu. Na obr. 10 je sice vidět podobná asfaltová cesta pro pěší,
avšak oplocení je v tomto případě až za touto cestou ve směru od silnice a vzdálenost
mezi cestou a oplocením je větší než na obr. 9 (cesta pro pěší a oplocení jsou i na obr. 10
znázorněny žlutými šipkami).
Pokud by se měla cesta pro pěší a oplocení na obou obrázcích shodovat, pak by to ale
znamenalo, že dvojice ruských tanků, zvláště pak střílející tank, manévrovala v jiném
směru, tedy nikoli směrem k panelovému domu, což je jižní směr (viz oranžová
oboustranná šipka), nýbrž ve východním směru, přičemž střílející tank by couval směrem
na západ (viz červená oboustranná šipka). To je ale jen abstraktní uvažování, protože
místa zachycená na obrázcích 9 a 10 se neshodují. Před cestou pro pěší je na obr. 10
prostor pro parkování vozidel (jedno z parkovišť před areálem nemocnice). Toto parkoviště
je shodné s prostorem viditelným na leteckém snímku předloženém jako výřez č. 4 níže.
Hlavně nám ale na komplexně zachyceném prostoru (viz obr. 10) pořád chybí
alespoň jeden ruský tank a dva na sebe natlačené autobusy.
Obr. 10

Výřez č. 4:
Na tomto výřezu můžeme porovnat rodinné domky a oplocení s objekty na obr. 10, přičemž
zjistíme, že se jedná o shodné prostory, jenom ten ruský tank na obrázku chybí. Fotograf
ho zkrátka ve vztahu k panelovému domu ani jednou nezachytil. Markantním shodujícím
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se objektem na obr. 10 a výřezu č. 4 je např. podlouhlý dům se zelenou střechou (na
obrázku výše i výřezu níže je objekt zvýrazněn žlutým rámečkem). Dalším shodným
objektem je spojený dvojitý rohový dům rozpoznatelný např. podle obvodové zdi, která
končí na vysunutém rohu domu, přičemž druhá část dvojitého domu je posazena více do
dvora (na obrázku výše i výřezu níže je vysunutý roh se zakončenou obvodovou zdí
označen modrou šipkou se žlutým lemováním). Letecký snímek nemusí být aktuální, čímž
se některé objekty na něm zobrazené mohou odlišovat od aktuálního zachyceného snímku
z konkrétního místa (některé objekty mohly projít úpravou, přičemž mohly vzniknout nové
přístavky, zdi apod., anebo naopak mohou být některé objekty, zdi a oplocení pobořené
vlivem bojů v Mariupolu).

Výřez č. 4
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Nyní se podíváme, jak rozebíraný incident předložila TV Prima na svém zpravodajském
kanále CNN Prima News. Jelikož TV prima nemá takový internetový archiv jako Česká
televize, na nějž bychom mohli připojit odkaz, doplnili jsme tento podrobný analytický
dokument videosouborem, který je přiložen jako samostatná příloha a jehož obsahem je
příspěvek TV Prima právě k tomuto incidentu. Příspěvek je dlouhý 29 sekund čili o
13 sekund delší než příspěvek ČT a možná i proto o něco trapnější.
Nejprve se podívejme na doprovodný text k příspěvku vytvořený redakcí TV Prima.
Text má následující obsah:
„Záběry z obleženého Mariupolu obletěli celý svět. Po silnici popojíždí ruský tank
s výrazným „zetkem“. Bourá do autobusu a pálí – do bloku obytných domů. Jednou,
dvakrát a pak ještě do budovy pneuservisu, kde se schovávají ukrajinští obránci
města. Ti poté tento tank údajně zničili. (…)“
Redaktoři TV Prima předložili tento incident v jiném pořadí. Nejprve ukázali záběr na ruský
tank v neznámé ulici, ale ještě předtím, než stihl tank vystřelit, nastal prostřih s pohledem
na panelový dům a jeho následný zásah tankovou střelou na jeho přední straně zhruba
uprostřed (z našeho pohledu). To bylo v momentu, kdy moderátor čtoucí doprovodný text
vyřkl: „… a pálí“. Pracovníkům zpravodajské redakce TV prima vůbec nevadilo, že po
prostřihu na panelový dům se na záběru objevil záblesk z pravé strany od budovy
autoservisu, což byl výstřel z neoznačeného tanku, a že právě tímto výstřelem byl
panelový dům zasažen. Pracovníci TV Prima si zřejmě mysleli, že záhadný reportér
z agentury AP nejprve natáčel ruský tank přímo v ulici a pak se náhle přenesl do jiného
místa, odkud pozoroval stejný a v tuto chvíli už střílející tank z dálky i s cílovým panelovým
domem. Je to ještě horší v tom, že redaktoři TV Prima si ani nevšimli, že své místo by
musel změnit i tank. Tank už totiž nebyl kdesi v ulici před rodinnými domky, ale náhle u
budovy autoservisu. Nevšimli si ani, že z blízkosti tanku náhle zmizely také oba autobusy.
Stejně žalostným způsobem se nechali „povodit“ i redaktoři ČT a novináři z dalších
médií.
Po zásahu přední strany panelového domu nastal další prostřih, čímž se znovu objevil
tank se symbolem „Z“ v neznámé ulici. Nyní již bylo na záběru vidět, jak ruský tank pálí
neznámo kam. Poté přišel další prostřih, čímž jsme se vrátili k pohledu na bytový dům,
který byl vzápětí zasažen do své rohové části. Česká televize oba zásahy panelového
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domu prezentovala v opačném pořadí, což jenom dokazuje propagandistickou manipulaci
se záběry od samého počátku až po jejich předávání dál.
Další prostřih nám ukázal záběr na budovu autoservisu a rovněž od TV Prima jsme se
dozvěděli, že i tady byl autoservis zasažen střelou z ruského tanku. Redaktorům a
zprávařům vůbec nevadilo, že nám na přiblíženém záběru ukazují neoznačený tank stojící
před autoservisem, který následně střílí směrem na panelový dům. Tím jim zároveň ani
nevadilo, že budova autoservisu nebyla ve skutečnosti zasažena žádnou střelou.
Po tomto slabomyslném dezinformačním výkonu už pak vypadal i uboze a
propagandisticky onen dovětek, že ukrajinským obráncům se poté ruský tank
podařilo zničit. A už je jedno, že tam přidali slovíčko „údajně“. Navíc podle časově a
prostorově ověřeného postupu ruských jednotek nemohli ukrajinští obránci na západním
předměstí Mariupolu zničit žádný ruský tank, protože v západní části Mariupolu se v té
době žádné ruské jednotky nenacházely (blíže viz Závěrečná fakta a hodnocení).
Taktéž video prezentované na TV Prima vám předložíme na několika vystřižených
snímcích, a to v chronologické posloupnosti tak, aby byly v souladu s objevováním se
záběrů ve videozáznamu TV Prima. Následující snímky už nejsou nijak označeny a jsou
demonstrovány za sebou bez jakéhokoli textu. Další analytický a hodnotící text následuje
po snímcích.
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Po prohlédnutí výše předložených snímků musíme opětovně zdůraznit, že je
naprostým novinářským selháním (fiaskem), že si novináři nevšimli tak lehce
rozpoznatelných věcí, jakými jsou dva rozdílné tanky (jeden s označením a druhý
bez označení) a dvě rozdílná místa v terénu, kde byly tanky natáčeny. To jsou dvě
základní věci, které by měli zkušenější novináři zpozorovat už při prvním zhlédnutí
videa, načež by měli zpozornět a provést rozbor video materiálu. Tím by lehce
odhalili ukrajinsko-americkou manipulaci. A to se v redakcích s těmito materiály
pracuje několikrát, než jsou ve finální podobě vloženy jako příspěvek do zpravodajské
relace nebo do novinového článku.
Pracovníci TV Prima nezapomněli tento incident uvést rovněž na svém webu
cnn.iprima.cz, kde ho zveřejnili pod názvem „Ničivé řádění ruského tanku v Mariupolu.
Stroj se značkou Z střílel všude kolem“ (viz článek). Na videozáznamu je ruský tank
při střelbě z kanonu zachycen jen jednou, ale „primáčtí“ novináři přesto uvedou, že střílel
všude kolem. Ani nevědí, na co vlastně střílel, ale v článku bezostyšně a o to trapněji
napíšou, že střílel do obytných domů (ještě navíc v množném číle, to ostatně moderátor
zmínil i v doprovodném textu sestřihaného videa: „do bloku obytných domů“). V článku je
dále napsáno:
„Ruský tank ze silnice několikrát vystřelil na obytnou budovu. Útok způsobil
výrazné poškození domu a navíc velký požár, který neměl kdo uhasit. Vše natáčel
přítomný reportér z agentury AP. Obrněný vůz poté nacouval do opuštěného
autobusu. Později střílel do firemní budovy, v níž se schovávali ukrajinští vojáci.
Těm se tank nakonec podařilo zneškodnit.“
Nyní uvedeme na pravou míru všechny výmysly, které výše uvedený text obsahuje:
▪

Ruský tank nevystřelil několikrát, ale je zachycen pouze při jediném výstřelu.

▪

Ruský tank nestřílel na obytnou budovu viditelnou ve videu (nevíme, na co střílel a
z jakého místa střílel).

▪

Záhadný reportér z AP nemohl natáčet vše, protože by musel být na dvou místech
současně.

▪

Záhadný reportér ani nemohl natočit střelbu ruského tanku na panelový dům, neboť
se tato prezentovaná událost tímto způsobem nestala.
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▪

Ruský tank nestřílel do žádné firemní budovy, ale jiný tank bez označení střílel od
firemní budovy (na videu je vidět „cuknutí“ tanku, což bylo způsobeno vlivem
zpětného rázu po výstřelu z kanonu).

▪

Kdyby se v budově schovávali ukrajinští vojáci, pak by jim asi nečinilo problém
zblízka zničit tank stojící těsně podél budovy, tedy tank vydávaný za tank ruský.
Každopádně ukrajinští obránci žádný ruský tank v souvislosti s tímto incidentem
nezničili, protože se tam žádný ruský tank nenacházel.

Pokud by někdo chtěl tvrdit, že ten neoznačený tank mohl být přesto ruský, pak by musel
zároveň vysvětlit, proč nám tedy ve videu ukazovali jiný tank, ale už se symbolem „Z“,
avšak nafilmovaný na jiném místě.
Po tomto příspěvku na TV Prima a článku na webu cnn.iprima.cz můžeme říct, že
komerční TV Prima vytváří nebo se aktivně podílí na šíření komerčních fake news,
případně že tyto falešné zprávy bez základního ověření a pozornějšího zhlédnutí
automaticky publikuje.
Všechny další analytické položky a vysvětlení jsou stejná jako při rozboru videa
předloženého Českou televizí.

ZÁVĚREČNÁ FAKTA A HODNOCENÍ
Už jsme uvedli, že se incident odehrál na západním předměstí Mariupolu. Taktéž jsme
zmínili, že první informace o tomto incidentu byla zveřejněna 11. března 2022. To
znamená, že prezentovaná událost se nemohla stát po 11. březnu 2022. Avšak tady
narážíme na výrazný rozpor s faktickými údaji o postupu ruských vojenských sil. I když
ruské síly už 2. března kontrolovaly přístupové trasy k Mariupolu a dál utahovaly smyčku
kolem města, tak první ruské vojenské jednotky vstoupily do Mariupolu z východní strany,
kde 12. března ovládly východní předměstí města.
Dalším faktem je, že až 14. března 2022 vstoupily ruské síly do inkriminovaného prostoru,
tedy do toho prostoru, kde se měl nejpozději 11. března odehrát prezentovaný incident
střelby do panelového domu. V tomto prostoru Rusové obsadili mariupolskou regionální
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nemocnici, přičemž se i po obsazení nemocnice v jejím okolí stále bojovalo (areál
nemocnice je od dotčeného panelového domu vzdálen 300 m). Pokud se ovšem podíváme
na snímek vystřižený z videozáznamu (viz obr. 11 níže) nebo na samotný videozáznam
(viz videosoubor jako samostatně přiložená příloha), tak v prostoru zabíraném při pohledu
z budovy regionální nemocnice nejsou vidět žádní vojáci ani vojenská technika kromě
neoznačeného tanku, který ostřeluje panelový dům. Stejně tak není ve videu slyšet žádná
jiná střelba ani výbuchy.

Obr. 11

Kde tedy byl ten ruský tank střílející na bytový dům? Na videu nám byla předložena
inkriminovaná část městského prostoru v době, která nejméně tři dny předcházela tomu,
než byla tato část ruskými vojáky obsazena. Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že se v té
době na západním předměstí města nepohybovala tzv. „bojová průzkumná hlídka“, jenže
ať děláme co děláme, tak na videozáznamu zobrazující okolí panelového domu žádný
ruský tank nevidíme, natož ruský tank, který by viditelně střílel na obytný dům. To však
nečiní problém jak zahraničním, tak ani českým novinářům a televizním redaktorům, kteří
svým divákům a čtenářům tento zinscenovaný incident předložili jako pravdivou událost i
s uměle vloženým ruským tankem.
Záběr ve videu na skutečný ruský tank byl do videa střihem přidán. Ruský tank, respektive
dvojice ruských tanků byla nafilmována na jiném místě a v dřívější době, než byl sehrán
tento incident. Záběr na dvojici ruských tanků mohl pocházet z jiného delšího videa, ale
Stránka 32 z 36

manipulátorům se hodil jen tento krátký záběr. Ten, kdo video s ruskými tanky v jiném
místě a v jiné době pořídil, měl dobrý výhled i blízkou vzdálenost. Na obr. 12 níže vidíme,
že se autor záběru se svým záznamovým zařízením dívá více vpravo, z čehož můžeme
vyvodit, že se také mohl otočit i více vlevo. A když už filmoval tank, který vystřelil, bylo by
nepřirozené, kdyby se se svým zařízením automaticky nenatočil do směru, kam tank
střílel. Ten záběr vlevo do ulice na původním videu možná je, ale manipulátorům se
pochopitelně hodil jen ten krátký záběr, který směřuje na ruský tank a nikam do okolí.

Obr. 12

V analytickém dokumentu jsme zmínili, že u fotografie doplňující příslušný článek na
portálu Novinky.cz byl uveden její autor (viz výřez fotografie se jménem níže).
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Jako autor fotografie je uveden Evgeniy Maloletka. Maloletka je Ukrajinec, který pracuje
jako novinář a fotograf na volné noze. Tento novinář pokrýval vývoj situace v Mariupolu a
jeho posledním místem v tomto městě údajně byla regionální nemocnice, kde jako novinář
pořizoval fotografie. V objektu nemocnice s ním působil reportér agentury AP Mstyslav
Černov (ukrajinská národnost). Odtud jim měli ukrajinští vojáci právě v rozmezí 11. až
15. března pomoci s únikem z Mariupolu.
U Maloletky je zajímavé jeho propojení mezi místem natočení zinscenovaného incidentu
a fotografií, případně videozáznamem, jenž zachycuje skutečný ruský tank a jenž byl
pořízen na jiném místě. Maloletka byl v inkriminovaných dnech v mariupolské nemocnici
a je zároveň uveden jako autor pod fotografií s ruským tankem, což mohl být pouze
výstřižek z jiného převzatého videa. Jenže všude se uvádí (i u fotografie výše), že zdrojem
je AP, což by ukazovalo na Černova.
Naskýtá se tedy otázka, zdali to byli Maloletka a Černov, kteří z oken mariupolské
nemocnice těsně před svým únikem z města ve spolupráci s ukrajinskými vojáky natočili
(případně i nafotili) zinscenovaný incident, a zda ho poté také oni, anebo někdo jiný po
jeho předání sestřihal a doplnil. Zvláštní je, že se v souvislosti s podvrženým videem nikde
nepíše ani nehovoří o jménu Černov. Přitom tento novinář je v souvislosti s děním na
Ukrajině známý a má dokonce i své webové stránky, kde prezentuje své příběhy a
fotografie. Všude se ve spojení s videem z Mariupolu hovoří nebo píše jen v tom rámci, že
zdrojem je agentura AP. Zřejmě je to proto, že pro zahraniční publikum vypadá lépe, když
se uvede jen obecný název americké tiskové agentury.
Čeští novináři a televizní moderátoři neustále své čtenáře a diváky poučují, že u každého
článku nebo příspěvku musí být uvedena konkrétní osoba jako zdroj, jinak že je
prezentovaný obsah nevěrohodný (ono je to s tímto samozřejmě trochu jinak). Například
u analytických výstupů označených jako EXANPRO někteří horliví novináři nesmyslně
kritizovali, že u nich chybí uvedení konkrétní osoby. Přitom na webu EXANPRO byla po
celou dobu uvedena ucelená informace o provozovateli stránek včetně jeho jména a
adresy. Avšak na druhou stranu stejným novinářům nevadí, že u videa, jež je navíc značně
pochybné, je jako zdroj obecně uvedena agentura Associated Press.
Čeští novináři ze zapojených médií by se měli nyní po svém fiasku obrátit na oba své výše
uvedené zahraniční kolegy a dotázat se jich, jak to s tím natáčením incidentu a se
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samotným incidentem doopravdy bylo (pokud se na tvorbě sestřihaného videa podíleli).
Minimálně by se měli zeptat Maloletky, kde a kdy on jako autor pořídil tu fotografii s dvojicí
ruských tanků. A měli by se také zeptat přímo agentury AP, co to sestříhané video
znamená a proč takovou manipulaci americká agentura šíří. Ale obáváme se, že většina
českých novinářů je už natolik indoktrinovaná, že ani podrobné analýzy jako tato
nepomohou, jelikož oni bezmezně věří všemu, co jim předávají jejich američtí kolegové ve
spolupráci s Ukrajinci. Mnoho českých novinářů a televizních redaktorů často a opakovaně
prokazuje, že se podílejí na jednostranné propagandě namísto toho, aby propagandistické
triky a zinscenované incidenty odhalovali, a to bez ohledu na to, o jakou zemi se jedná.
Neuvěřitelné je rovněž to, že nikdo z vedoucích pracovníků agentury AP nerozpoznal, že
s videem není něco v pořádku. Jenže na druhou stranu musíme brát v úvahu, že se jedná
o americkou tiskovou agenturu, čímž naznačujeme, že je možné, že i tato agentura se
záměrně podílí na šíření ukrajinské propagandy, neboť je to v souladu s americkou
zahraniční politikou. Pak tuto část propagandy můžeme nazývat ukrajinsko-americkou
propagandou, protože je prováděna ve spolupráci obou zemí. Agentura AP by měla být
nyní považována za nespolehlivou, a to zvláště ve spojení s reportážemi z Ukrajiny.
Čeští novináři by si měli taktéž uvědomit, že tohle nebyl ze strany Ukrajinců jediný
prohřešek a že tyto prohřešky včetně lhaní vedoucích představitelů Ukrajiny jsou páchány
od počátku invaze ruských sil na Ukrajinu. Rusko je agresor, ale páchání zločinů je
oboustranné.
Čeští politici a novináři se tváří a vyjadřují, jako kdyby existovala jen ruská
propaganda, což nám říká jedno: tito lidé vidí jen propagandu ruskou, neboť se té
opačné propagandě zcela podřídili, přičemž ji slepě považují za něco ušlechtilého.
Česká republika si v rámci šíření propagandy mocnějších západních zemí a nyní i
šíření ukrajinské propagandy vytváří svou vlastní podlézavou propagandu.
Bojujeme proti ruské propagandě, ale jiné cizí propagandy bez skrupulí hájíme a
šíříme.
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