
 
Děkuji. Tohle je možná nejdůležitější projev, který jsem kdy 
pronesl. Chci uvést aktuální údaje o naší snaze odhalit obrovský 
volební podvod a nekalé praktiky, k nimž došlo při absurdně 
dlouhých volbách z 3. listopadu. Mívali jsme něco, čemu jsme 
říkali „den voleb“. Teď máme volební dny, týdny a měsíce a 
během tohoto absurdně dlouhého období došlo k mnoha 
špatnostech, zejména když k výkonu naší největší výsady, 
volebního práva, nemusíte téměř nic prokazovat. Jako prezident 
nemám vyšší povinnost než bránit zákony a Ústavu Spojených 
států. Proto jsem odhodlán bránit náš volební systém, který je 
nyní pod koordinovanou palbou a v obklíčení.  
Několik měsíců před prezidentskými volbami nás varovali, 
abychom vítězství nevyhlašovali předčasně. Opakovaně nám 
říkali, že určení vítěze bude trvat týdny, ne-li měsíce, než se 
spočítají korespondenční hlasy a ověří výsledky. Mému 
protivníkovi radili zdrženlivost, říkali mu, aby nedělal kampaň. 
„Nepotřebujeme vás. Máme to v kapse. Tyhle volby jsou 
vyhrané.“ Vlastně se chovali, jako by už věděli, jak to dopadne. 
Podařilo se jim to zakamuflovat a možná úspěšně, naneštěstí pro 
naši zem. Všechno to bylo velmi, velmi podivné. Několik dnů 
po volbách jsme byli svědky koordinovaného úsilí vyhlásit 
vítěze, třebaže v mnoha klíčových státech se dosud počítaly 
hlasy. 
Ústavnímu procesu musí být umožněno pokračovat. Budeme 
bránit poctivost hlasování: musí být zajištěno, aby započten byl 
každý legální hlas a žádný nelegální. Nejde jen o respektování 
74 milionů Američanů, kteří hlasovali pro mě – jde o to zajistit 
důvěru Američanů v tyto a všechny budoucí volby. 
Dnes uvedu podrobnosti o šokujících nekalých praktikách, 
zneužitích a podvodech, které byly v posledních dnech 
odhaleny. Než však uvedu jen malou část důkazů, které jsme 
objevili – a je jich hodně –, chci vysvětlit zkorumpovaný plán 



korespondenčního hlasování, který systematicky prováděli 
demokraté a který umožnil upravit volby zejména v „kolísavých 
státech“ („swing states“, státy, v nichž je voličská podpora 
demokratů a republikánů tradičně velmi vyrovnaná – pozn. 
překl.), kde potřebovali vyhrát. Jen nevěděli, že to bude tak 
obtížné, protože ve všech těchto státech jsme vedli o hodně, o 
mnohem víc, než by kdy považovaliza možné. Dávno bylo 
jasné, že politická mašinérie demokratů se angažuje ve 
volebních podvodech od Detroitu po Philadelphii, Milwaukee a 
Atlantu a na mnoha dalších místech. To, co bylo letos jiné, bylo 
neúnavné úsilí Demokratické strany o vytištění desítek milionů 
hlasovacích lístků a jejich rozeslání neznámým příjemcům 
prakticky bez jakéhokoli zabezpečení. To umožnilo podvody a 
zneužití v dosud nevídaném měřítku. Demokratičtí politici a 
soudci si vzali za záminku pandemii a drasticky změnili postupy 
hlasování jen několik měsíců, v některých případech i týdnů, 
před volbami 3. listopadu.  
Velice zřídka k tomu došlo za účasti zákonodárců. Třebaže 
z ústavního hlediska je zapojení zákonodárných sborů nutné, 
velice zřídkakdy tomu tak bylo. Až budeme pokračovat 
v podávání žalob, uvidíte, že to, k čemu došlo, bylo z hlediska 
ústavnosti naprosto nesprávné, a to i právně. Mnohé státy, 
například Nevada a Kalifornie, poslaly voličům na voličských 
seznamech milióny aktivních hlasovacích lístků, bez ohledu na 
to, jestli o ně žádali. Ať živí nebo mrtví, hlasovací lístky dostali 
stejně. Jiné státy, například Minnesota, Michigan a Wisconsin 
zavedly uprostřed volebního roku univerzální právo na 
korespondenční hlasování a všem voličům na všech seznamech 
poslaly formuláře žádosti o korespondenční hlasování. Bez 
ohledu na to, o koho šlo. Toto kolosální rozšíření 
korespondenčního hlasování otevřelo stavidla masovým 
podvodům. Je obecně známo, že seznamy voličů jsou plné lidí, 
kteří podle zákona nemohou hlasovat, včetně zemřelých, lidí, 



kteří se odstěhovali ze svého státu, a dokonce i lidí, kteří nejsou 
občany naší země.  
Kromě toho jsou záznamy prošpikované chybami, jsou v nich 
špatné adresy, zdvojené zápisy a mnoho dalšího. To se 
nezpochybňuje. Nikdy to nebylo zpochybněno. Desítky okresů 
v klíčových kolísavých státech, včetně 67 okresů v Michiganu, 
mají na seznamech více registrovaných voličů, než kolik mají 
občanů ve voličském věku. Na to všechno jsou důkazy. Ve 
Wisconsinu nedokázala volební komise státu ověřit bydliště u 
více než sto tisíc občanů, ale opakovaně odmítla vypustit tato 
jména před volbami ze seznamu voličů. Věděli proč, nikdo jiný 
to neudělal. Byli to nelegální voliči. To, že v roce 2020 nemáme 
metodu, jak ověřit oprávněnost hlasujících v tak významných 
volbách ani zjistit, o koho jde, jestli žijí v daném státě nebo zda 
jsou vůbec americkými občany, je fraška.  
Ve všech kolísavých státech došlo k velkým porušením předpisů 
či přímo podvodům, které se týkaly mnohem většího počtu 
hlasů, než kolik jich potřebujeme ke zvrácení výsledků voleb 
v daném státě. Jinými slovy například ve Wisconsinu, kde 
v noci po volbách naše zisky celou dobu stoupaly, nás nakonec 
nechali zázračně prohrát o dvacet tisíc hlasů. Můžu vám ukázat 
hned tady, že ve Wisconsinu jsme vysoko vedli a potom ve 3.42 
ráno přišlo tohle, přišla obrovská hromada hlasů, většinou pro 
Bidena, téměř všechny pro Bidena. Dodnes se všichni snaží 
vymyslet, odkud se vzaly. Ale já, který jsem o hodně vedl, jsem 
nakonec těsně prohrál, a to je prý v pořádku. To, k čemu došlo 
ve 3.42 ráno ve Wisconsinu, je hrozná, je to strašná, strašlivá 
věc.  
Budeme mít však mnohem více, mnohokrát více než dvacet tisíc 
hlasů nutných ke zvrácení [výsledků] státu. Jestli máme pravdu 
a došlo k podvodu, JoeBidennemůže být prezidentem. Mluvíme 
o stovkách tisíc hlasů. Mluvíme o číslech, jaká nikdy nikdo 
neviděl. Jen pro příklad, v některých státech budeme poraženi 



řekněme o 7,000 hlasů, ale později najdeme dvacet, padesát, sto, 
dvě stě tisíc nesrovnalostí či podvodných hlasů, a to včetně těch, 
které došly, ale republikánští pozorovatelé je nesměli vidět, 
protože nebyli vpuštěni do zamčené budovy. Nebo lidé, kteří 
nevinně přišli 3. listopadu s nadšením k volbám. Byli hrdí na to, 
že jsou občany Spojených států, přišli a řekli: „Chci volit.“ A 
dozvěděli se, že hlasovat nemohou. „Je mi líto,“ bylo jim 
řečeno, ale vy jste už hlasoval poštou. Gratulujeme. Váš hlas 
jsme dostali, takže už volit nemůžete.“ Nevěděli, co dělat. 
Stěžovat si nebylo komu, a tak většina z nich odešla a říkala si: 
„To je divné.“ Mnozí si však stěžovali, a stěžovali si 
vehementně. V mnoha případech vyplnili provizorní lístek, 
který téměř nikdy nebyl použit, ale prakticky vždy šlo o hlasy 
pro Trumpa. Jinými slovy, tito lidé přišli k volbám, bylo jim 
řečeno, že už hlasovali, a nemohli odvolit. Odešli s hrůzou a 
ztratili úctu k našemu systému. Takových případů byly v celé 
zemi statisíce. Tak zoufalí byli demokraté. Vyplnili lístky za 
lidi, o nichž ani nevěděli, jestli k volbám přijdou. A když přišli, 
řekli jim: „Promiňte, ale už jste hlasovali.“ 
Především tu máme společnost, která je velice podezřelá. 
Jmenuje se Dominion. Otočkou číselníku nebo změnou čipu jste 
mohli stisknout tlačítko pro Trumpa a hlas jde Bidenovi. Co je 
to za systém? Musíme se vrátit k papíru, i když to třeba trvá 
déle. Papír je ale jediný bezpečný systém. Ne tyhle systémy, 
kterým nikdo nerozumí, v mnoha případech včetně lidí, kteří je 
provozují. Ačkoli – bohužel – jim myslím rozumějí až příliš 
dobře.  
Například v jednom okrese v Michiganu, kde se systém 
Dominion používal, bylo zjištěno, že 6,000 hlasů bylo mylně 
přesměrováno odTrumpaBidenovi, a to je jen špička ledovce. 
Tohle jsme zachytili. Kolik je toho, co jsme nezachytili? Stovky 
dalších příkladů po celé zemi? Tisíce? Měli jsme štěstí a oni to 
nazvali „závadou“, ale ten večer jsme přišli na mnoho závad. 



96% politických darů té firmy šlo nepřekvapivě demokratům. 
Upřímně, když se podíváte, kdo tu společnost provozuje, kdo ji 
řídí, kdo ji vlastní, což nevíme, kde se ty hlasy počítají? 
Domníváme se, že se počítají v cizině, ne ve Spojených státech. 
Dominion je katastrofa. Volební úřady v Texasu opakovaně 
zastavily instalaci systémů Dominion kvůli obavám 
z bezpečnostní zranitelnosti a možnosti selhání či přímo 
podvodů. Každý obvod, který používá systémy Dominion, musí 
být pečlivě zkontrolován a pečliv ě prošetřen, ale nejen pro 
budoucnost. Právě teď nás znepokojuje přítomnost a to, co se 
stalo s volbami, které jsme bez debaty vyhráli. Republikáni pod 
mým vedením vyhráli volby téměř do všech zákonodárných 
sborů jednotlivých států USA, což se od nás nečekalo. 
Sněmovně reprezentantů jsme získali o 16 křesel víc. Čísla se 
ještě upravují, protože tam je devět křesel, u nichž nikdo 
doopravdy neví. Nevědí to. O dva týdny později se to pořád řeší, 
protože to je zmatek. Předpokládalo se, že republikáni přijdou o 
mnoho křese, a přitom tato křesla ve Sněmovně získali, a velice 
důležité nadcházející volby určí, jestli máme či nemáme většinu 
v Senátu.  
David Perdue a KellyLefflerová jsou dva skvělí lidé. Ve státě 
Georgia se bohužel používá tentýž příšerný systém Dominion, a 
představte si, že už vyšlo najevo, že byly vyžádány stovky tisíc 
hlasovacích lístků pro předčasnou volbu (o tento tzv. 
„absenteeballot“ může požádat volič, který ví, že se nebude 
moci zúčastnit voleb v řádném termínu – pozn. překl.). Ověřte 
si, kdo o tyto hlasovací lístky žádá. To je rozdíl, je to jeden stát 
a my si na to dáme pozor, jako ještě nikdy nikdo, protože tato 
dvě senátní křesla musíme vyhrát. Obrovský úspěch, který jsme 
měli ve Sněmovně reprezentantů, a obrovský úspěch, který 
dosud máme v Senátu, nečekaný úspěch v celé zemi i tady ve 
Washingtonu.  
Je statisticky nemožné, aby člověk, který vedl, já, prohrál. 



Největší agentury pro výzkum veřejného míněni, ty skutečné, ne 
ty, podle nichž jsme ve Wisconsinu měli prohrát o 17 bodů, a 
přitom jsme tam vyhráli, nebo ty, podle nichž jsme na Floridě 
měli prohrát o čtyři nebo pět bodů, a vyhráli jsme o mnoho 
bodů, nebo ty, podle nichž jsme měli prohrát v Texasu, a přitom 
jsme tam o mnoho vyhráli. Ne tyhle, nýbrž skutečné agentury. 
Agentury, které jsou fér a poctivé, říkaly: „Tomu vůbec 
nerozumíme. To se ještě nikdy nestalo. Vedl jste zemi 
k vítězství, a byl jste jediný, kdo prohrál. To není možné.“  
Mluvčí Sněmovny jistého státu mi řekl: „Pane, čekal jsem, že o 
své křeslo přijdu, a místo toho jsme dosáhli skvělého vítězství, 
kvůli vám, kvůli tomu neuvěřitelnému útoku a všem těm 
mítinkům, a všichni to vědí. Vy jste mnohem populárnější než 
já, ale já jsem dostal mnohem víc hlasů než vy, což není možné, 
k tomu nemohlo dojít. Něco je špatně.“ Řeknu vám, co je špatně 
– volební podvod. Například v Michiganu. V 6.31 ráno 
neočekávaně došel balík 149,772 hlasů. O hodně jsme vedli. 
Tato dávka byla přijata s hrůzou. 
Nikdo o tom nic neví. Mimochodem, tak se na to musí. Je to 
jeden z mnoha. Všechno jde normálně, a zničehonic – 
podívejme se. Bum, najednou místo toho, abych vyhrával, těsně 
prohrávám. Detroit je zkorumpovaný. Mám v Detroitu hodně 
přátel, ti to vědí, ale Detroit je totálně zkorumpovaný. Jen se na 
to podívejte – v 6.31 ráno neočekávaně něco dorazilo. Nedávné 
přepočítávání v Georgii nic neznamená, protože nechtějí 
kontrolovat podpisy, a pokud nezkontrolujete podpisy, není to 
k ničemu, ale máme státního tajemníka a guvernéra, který 
kontrolu podpisů velice ztížil. 
Proč? To se budete muset zeptat jich, ale bez kontroly toho, že 
sedí podpisy, to nemá smysl. Našly se tisíce a tisíce hlasů, které 
nebyly v pořádku, všechny proti mně. A to během 
přepočítávání, které jsem ani nepovažoval za důležité. Našli 
mnoho tisíc hlasů, a to při přepočítávání, na němž nezáleželo. 



To, na kterém záleží, je to, které probíhá teď. Protože je to tak 
těsné, musejí to podle zákona přepočítat znovu, ale musí jít o 
přepočítání, při němž se budou kontrolovat podpisy. Jinak jen 
zkontrolují stejnou nepoctivost a bude to jedno.  
V tomto případě jsou jedinou relevantní věcí podpisy na 
obálkách. Porovnáme podpis na obálce s podpisy z minulých 
voleb a zjistíme, že mnoho lidí tyto hlasovací lístky podepsalo 
nelegálně. Demokraté tyto volby zmanipulovali od samého 
začátku. Využili pandemii, o níž se někdy hovoří jako o 
čínském viru, protože z Číny pochází, jako záminky k tomu, aby 
desítky milionů lidí hlasovaly poštou, což nakonec z velké části 
vedlo k podvodu, který teď sleduje celý svět, a nikdo není 
v tomto okamžiku šťastnější než Čína. 
Mnoho lidí dostalo dvoje, troje a čtvery hlasovací lístků. Po 
tisících se posílaly mrtvým lidem. Máme mnoho případů toho, 
že mrtví lidé dostali hlasovací lístky, vyplnili žádost a pak volili, 
což je ještě horší. Jinými slovy, mrtví lidé celý proces úspěšně 
absolvovali. Někteří zemřeli před pětadvaceti lety. Jen v 
„kolísavých státech“ byly ilegálně odevzdány miliony hlasů, a 
je-li tomu tak, musejí být volební výsledky v jednotlivých těchto 
státech zrušeny, a to hned. Někteří lidé říkají, že to je ujeté, že to 
je moc drsné. Znamená to tedy, že z toho uděláme precedent a 
budeme mít prezidenta, který byl zvolen podvodnými hlasy?  
Ne, znamená to, že musíme volby zvrátit, a každý to ví. Viděli 
důkazy, ale nechtějí hovořit o tom, jakou katastrofou tyto volby 
byly, naprostou katastrofou. Ale my to dokážeme a můžeme 
doufat, že soudy, zejména Nejvyšší soud USA, na to dohlédnou 
a snad se vší úctou udělají to, co je správné pro naši zemi, 
protože s takovýmito volbami nemůže žít. Mohli bychom říci 
„starejme se o ty další“, ale ne, musíme hledět i na svou 
minulost. Nemůžeme dovolit, aby se takové věci děly.  
Možná budete muset volit znovu, ale já si nemyslím, že to je 
vhodné. Když jsou tyto hlasy zkorumpované, neregulérní, když 



byli přistiženi, je to konec a já velmi jednoduše vyhrávám. Ve 
všech státech velmi snadno vyhrávám, v „kolísavých státech“, 
tak jako jsem vyhrál v deset hodin večer v den voleb. 
Neukazujeme vám dvacet pět chybných nebo podvodných 
hlasů, které nic neznamenají, protože výsledky ve státě nezvrátí, 
ani padesát, ani sto. Ukazujeme vám jich stovky tisíc, mnohem 
víc, než potřebujeme, mnohem víc než možný rozdíl, mnohem 
víc, než vyžaduje zákon. Můžeme jich ukázat mnohokrát víc, 
než je k třeba k vítězství v daném státě.  
Média to vědí, ale nechtějí o tom informovat. Ve skutečnosti 
rovnou odmítají se tím zabývat, protože vědí, jak by to dopadlo, 
kdyby to udělala. I to, co teď říkám, se bude snižovat a 
znevažovat, ale dobře. Já budu prostě pokračovat, protože 
zastupuji 74 milionů lidí a vlastně i všechny lidi, kteří mě 
nevolili. Podvod s hlasováním poštou je posledním dějstvím 
jejich čtyřletého úsilí o zvrácení výsledků voleb z roku 2016, a 
je to jako život v pekle. Naši odpůrci mnohokrát a opakovaně 
dokázali, že řeknou a udělají cokoliv, aby se dostali znovu 
k moci. 
Zkorumpované síly, které registrují mrtvé voliče a jejich hlasy 
zaplňují volební urny, jsou titíž, kdo šíří jednu falešnou, 
podvodnou zprávu za druhou. Jste toho svědku už čtyři roky. 
Jejich zakořeněné zájmy odporují našemu hnutí, protože my 
klademe Ameriku na první místo, oni ne. My vracíme moc vám, 
americkému lidu. Oni nechtějí mít Ameriku na prvním místě, 
chtějí moc pro sebe. Chtějí vydělávat, a proto nechtějí, abych 
byl vaším prezidentem. Byl jsem vyšetřován, hned jak jsem 
oznámil, že budu kandidovat. I když jsem se v republikánských 
primárkách ocitl okamžitě na prvním místě, vyšetřování nikdy 
nepřestalo. Trvalo to čtyři roky a pokaždé jsem vyhrál. Rusko, 
Rusko, Rusko, hoax kolem impeachmentu a spousta dalšího. Za 
mé vyšetřování, které trvalo dva a půl roku, utratil Robert 
Mueller (bývalý ředitel FBI a zvláštní vyšetřovatel údajného 



ruského zasahování do amerických voleb v roce 2016 – pozn. 
překl.)48 milionů dolarů z peněz daňových poplatníků, vydal 
víc než 2,800 předvolání, provedl téměř 500 příkazů k domovní 
prohlídce, vydal 230 příkazů na telekomunikační záznamy a 
uskutečnil 500 výslechů svědků, to vše ve snaze mě dostat. 
Nakonec se ukázalo, že vůbec žádná tajná dohoda neexistovala. 
Senátor Marco Rubio, předseda senátního výboru pro dohled 
nad tajnými službami, konstatoval: „Výbor nenalezl žádné 
důkazy, že by tehdejší kandidát Donald Trump nebo pracovníci 
jeho kampaně uzavřeli tajnou dohodu s ruskou vládou.“ Za tento 
výrok senátoruRubiovi děkuji.  
A teď slyším, že titíž lidé, jimž se nepodařilo mě dostat ve 
Washingtonu, poslali úplně všechny informace do New Yorku, 
aby se pokusili dostat mě tam. Celé se to opakovalo pořád 
dokola. ZA 48 milionů dolarů pročešete daňová přiznání, 
dostanete se ke všemu. Newyorská nejvyšší státní zástupkyně, 
když nedávno do této funkce kandidovala, v kampani řekla, aniž 
by mě znala: „Spojíme se s orgány činnými v trestním řízení a 
s ostatními nejvyššími státními zástupci v celé zemi, abychom 
tohoto prezidenta odstranili z úřadu.“ Nikdy jsem se s ní 
nesetkal. „Je důležité, aby všichni pochopili, že dny 
DonaldaTrumpa se chýlí ke konci,“ řekla. A bylo velké 
vyšetřováníve Washingtonu a v New Yorku i jinde, kde mohou 
vyšetřovat, protože to chtějí. Nechtějí srazit mě, ale nás. Nikdy 
jim to nesmíme dovolit. Všechno bylo vidět. Jeden můj přítel, 
velice bystrý, řekl: „Viděl jsi zřejmě víc než kdokoli jiný. Patrně 
jsi byl vyšetřován víc než kdokoli jiný. A to, že jsi z toho vyšel 
s čistým štítem, znamená, že jsi zřejmě nejčistší člověk v téhle 
zemi.“  
Někteří lidé v této administrativě, ale naštěstí ne všichni, byli 
pronásledováni a znevažováni. Jednoduše zmizeli. Nikdo neví, 
co se s nimi stalo. Proč nejsou aktivní? Proč se neangažují? Je 
tolik věcí, v nichž je třeba se angažovat. Bují korupce. Už to 



nemohli vydržet. Demokraté jim vyhrožovali impeachmentem a 
říkaly se o nich hrozné věci. A jsou to dobří lidé. Ještě nedávno 
informovala šéfka GSA (Správa všeobecných služeb, úřad 
zajišťující technické a podpůrné služby pro federální úřady – 
pozn. překl.), že byla pronásledována a obtěžována jako nikdy 
dřív. Co můžu říct? Zaskočili jsmeComeyho, zaskočili 
jsmeMcCabea (dva bývalí ředitelé FBI – pozn. překl.) Všechny 
jsme je dostali. Stále čekáme na zprávu č lověka jménem 
Durham (federální žalobce, který se zabývá vyšetřováním 
údajných styků Trumpových poradců s ruskou vládou – pozn. 
překl.), s nímž jsem nikdy nemluvil, nikdy jsem se s ním 
nesetkal. Po mně můžou před volbami jít, jak chtějí, ale bohužel 
po těchto lidech panDurham jít nechtěl, ani s tím mít před 
volbami cokoli společného. Takže kdo ví, jestli nějakou zprávu 
někdy vydá. 
Když se podíváte na všechny ty lži, na to, co uniklo, a na 
nelegální jednání, jehož se dopustilo tolik lidí, a na jejich touhu 
ublížit prezidentovi Spojených států, něco by se mělo stát. 
Nejtěžší věc, kterou musím udělat, vysvětlit, proč se nic neděje 
se všemi těmi lidmi, kteří byli přistiženi při špehování mé 
kampaně. Nikdy dřív se to nestalo a už nikdy by se to 
prezidentovi Spojených států stát nemělo. Nemusíte dělat nic víc 
než sledovat slyšení a uvidíte sami. Důkazy jsou zdrcující. 
Podvody, které jsme nashromáždili za poslední týdny a které 
souvisejí s naší kampaní, jsou obrovské. Každý, kdo to vidí, 
říká: „Pán, ty důkazy jsou drtivé.“  Ale doopravdy je pozdě 
změnit průběh voleb. Je pozdě změnit výsledek.  
Ve skutečnosti je ještě spousta času potvrdit správného vítěze 
voleb, a to je to, oč bojujeme. Ale nezáleží na tom, kdy k tomu 
dojde. Až pochopí ten podvod, až uvidí falešné hlasy a až jejich 
počet bude mnohem vyšší, než co je potřeba, nemůžete dovolit, 
aby vám někdo jiný ukradl volby. Po celé zemi se scházejí lidé a 
drží transparenty, „zastavte tu krádež“. K pochopení toho, jak 



tento podvod napadneme, je důležité znát problémy hlasování 
poštou. Pensylvánie, Michigan, Nevada, Georgia, Arizona a 
většina dalších států dovolila, aby kdokoli dostal hlasovací 
lístky pro předčasnou volbu a volil, aniž by ukázal jakýkoli 
průkaz totožnosti. Celé hlasování se konalo na čestné slovo, 
nevyžadovala se žádná identifikace. 
Většinu Američanů by také šokovalo, že žádný ze států Unie si 
neověřuje americké občanství jako podmínku k tomu, aby 
člověk mohl volit ve federálních volbách. To je národní ostuda. 
žádná jiná rozvinutá země neprovádí volby takhle. Mnoho 
evropských zemí má zavedeny velké restrikce pro hlasování 
poštou, zejména proto, že uznávají téměř neomezený potenciál 
podvodů. Ze dvaačtyřiceti evropských zemí všechny kromě 
dvou hlasování poštou pro lidi, kteří žijí v dané zemi, úplně 
zakazují, jinak se od těch, kteří potřebují volit poštou, vyžaduje 
velice, velice důkladná identifikace.  
Během celého úsilí demokratů o dramatické rozšíření 
poštovního hlasování představitelé Demokratické strany také 
zuřivě pracovali na zablokování opatření, jejichž smyslem byla 
ochrana před podvody, například ověřování podpisů, ověřování 
bydliště či voličské průkazy. A bylo téměř nemyslitelné, že 
bychom mohli žádat ověření občanství. Věřili byste tomu? Lidé, 
kteří chtějí férové volby, se tak nechovají. Tak jednají lidé, kteří 
chtějí volby ukrást, kteří chtějí vytvářet podvody. Jediný 
představitelný důvod, proč někdo blokuje zdravým rozumem 
diktovaná opatření, jak ověřovat legální oprávnění volit, je to, že 
se snaží podporovat, umožnit č i provést podvod nebo k němu 
navádět. 
Je důležité, aby Američané pochopili, že tyto destruktivní 
změny v našich volebních zákonech nebyly nutnou reakcí na 
pandemii. Pandemie prostě poskytla demokratům výmluvu, aby 
mohli provést to, oč usilovali mnoho, mnoho let. Ve skutečnosti 
úplně prvním návrhem zákona, který demokraté předložili ve 



Sněmovně, když se její předsedkyní stala Nancy Pelosiová, byl 
pokus nařídit všeobecné hlasování poštou a eliminovat opatření, 
jako jsou voličské průkazy, které jsou tak nezbytné. Dramatická 
eroze poctivosti našich voleb byla pro demokraty prioritou číslo 
jedna z jednoduchého důvodu: chtěli ukrást prezidentské volby 
v roce 2020. Celá snaha demokratů o rozšíření hlasování poštou 
položilo základ pro systematické a všudypřítomné volební 
podvody, k nimž při těchto volbách došlo. 
V Pensylvánii byly velké počty hlasů odevzdaných poštou a 
předem zpracovávány nelegálně. A tajně, ve Filadelfii, v 
okresechAllegheny, bez přítomnosti našich pozorovatelů. Těm 
nebylo dovoleno u toho být. Vlastně nesměli být ani ve stejné 
místnosti. Vyhodili je z budovy. Dívali se zvenku, ale neviděli 
nic, protože tam nebyla okna, a okna, která tam byla, byla 
zabedněná. Demokraté se dokonce obrátili na pensylvánský 
nejvyšší soud, aby pozorovatelům zablokovali přístup. Existuje 
jen jeden možný důvod, aby zkorumpovaná demokratická 
politická mašinérie bránila transparentnosti při sčítání hlasů, a to 
ten, že vědí, že skrývají nelegální činnost. Je to velice 
jednoduché.  
To je nehorázné, neomluvitelné. A je to nezvratná škoda, která 
poskvrňuje celé volby. A přece k této bezprecedentní praxi 
vylučování našich pozorovatelů, našich volebních dohlížitelů, 
jak jim někteří říkají, došlo ve městech a klíčových státech pop 
celé zemi, kde vládnou demokraté.Zde je jen pár dalších 
skutečností, které jsme odhalili. Mnoho voličů v celé 
Pensylvánii dostalo poštou dvoje hlasovací lístky a mnozí další 
dostali lístky pro hlasování poštou, o něž nikdy nepožádali. 
Mnozí dostali lístky a ani nevěděli, k čemu jsou. A opět mnozí 
dostali více než jedny lístky. V některých případech i více než 
dvoje. A náhodou to byli většinou demokraté.  
V okreseFayette v Pensylvánii mnozí voliči dostali lístky, které 
již byly vyplněné. Nevěděli, co se děje. V okrese Montgomery 



v Pensylvánii volební pozorovatel zaslechl, jak se 
neregistrovaným voličům říká, aby přišli později znovu a zkusili 
volit pod jiným jménem. S desítkami tisíc voličů po celé 
Pensylvánii se zacházelo rozdílně podle toho, jestli to byli 
republikáni anebo demokraté. Voliči, jejichž hlasy byly 
z technických důvodů odmítnuty (např. při poruše 
elektronického hlasovacího zařízení – pozn. překl.) v některých 
demokratických okrscích na to byli upozorněni a vyzváni 
k opakovanému odevzdání hlasu, zatímco republikánské okrsky, 
a zejména republikánští voliči, takové upozornění nedostali, což 
je jasným porušením klauzule o rovné ochraně v Ústavě 
Spojených států. „Jste-li demokrat, vaše hlasování opravíme. 
Přesvědčte se, že váš hlas byl přijat. Jste-li republikán, ať vás to 
ani nenapadne.“ 
In Michiganu kariérní úřednice města Detroitu spolu 
s pracovníky města instruovali voliče, aby hlasovali pro 
demokraty, doprovázeli je k volbám a dívali se, koho volí, což 
je porušením zákona i posvátnosti tajného hlasování. To se 
nesmí. Titíž pracovníci města tvrdí, že úřednice dostala pokyn 
nežádat identifikaci a nepokoušet se ověřovat žádné podpisy. 
Rovněž jí bylo řečeno, aby nelegálně antedatovala hlasy – 
mnoho, mnoho hlasů –, které došly po termínu. To je něco tak 
protiústavního, a úřednice odhaduje, že ona a mnozí další 
nezákonně antedatovali tisíce a tisíce hlasů.  
Další svědkové v Detroitu také viděli volební komisaře, jak 
mnohokrát počítají stále stejné balíky hlasů, jako by je 
nezákonně duplikovali. Jeden pozorovatel dosvědčil, že viděl 
mnoho krabic hlasů, které nesly tentýž podpis.  Další 
pozorovatel v Detroit přísežně dosvědčil, že viděl nesčetné a 
platné hlasy, které nepatřily řádně registrovaným voličům, a pak 
dosvědčil, že volební pracovníci v okrese Waynezadávali do 
systému falešná data narození, aby je mohli nelegálně započítat. 
Svědkové odpřisáhli – jinými slovy v případě lži by šli do 



vězení –, že poté, co volební úředníci oznámili, že byly přijaty 
poslední předem odevzdané hlasy, došel balík desítek tisíc 
hlasů, mnohé z nich bez obálek, a všechny byly pro demokraty. 
Ve Wisconsinu se rekordní počet voličů ocitl v kategorii „trvalá 
izolace“, což je statut vyhrazený postiženým a starým lidem, 
který jim umožňuje volit, aniž by ukázali průkaz totožnosti. 
Vloni si tento statut v celém státě nárokovalo přibližně 70,000 
lidí. Letos tento počet zázračně vzrostl na téměř 250,000 voličů, 
když volební úředníci z okresů Milwaukee a Dane, dvou 
politicky nejzkorumpovanějších míst v naší zemi, vyzývali 
občany, aby se nesprávně registrovali pod tímto statutem. A také 
se registrovali, v neexistujících počtech. Ve Wisconsinu je 
přibližně 70,000 hlasů odevzdaných předem, k nimž neexistuje 
odpovídající žádost o vydání volebních lístků, jak vyžaduje 
zákon. V Georgii devět pozorovatelů dosvědčilo, že viděli 
nesčetné neregulérní hlasy bez přehybů či typických známek, 
což naznačovalo, že lístky nedošly v obálce, jak měly. Volební 
pozorovatelka v okrese Fulton odhadla, že asi 98% z velkého 
počtu neobvykle neposkvrněných hlasů, které viděla, bylo 
proBiden. Velmi neobvyklý počet. Kromě toho se několik týdnů 
po volbách v okresech Floyd, Fayette a Waltonnašly tisíce 
nezapočítaných hlasů, a tyto hlasy patřily většinou Trumpovým 
voličům. Nebyly sečteny. Byly od Trumpových voličů.  
V Detroitu všichni viděli obrovský konflikt a strašný způsob, 
jak se zacházelo se dvěma republikánskými volebními komisaři, 
kteří nechtěli schválit výsledky, když viděli, že 71% okrsků 
nesedí. Také tam bylo víc odevzdaných hlasů než voličů. 
Pomyslete si. Měli víc odevzdaných hlasů než voličů. To je 
snadné si představit, a takových byly tisíce. V Arizoně bylo 
lidem, kteří přišli hlasovat osobně a elektronické zařízení jim 
hlásilo chybu, řečeno, aby stiskli tlačítko, které ale způsobilo, že 
jejich hlas nebyl započten. Rovněž v Arizoně oznámil nejvyšší 
státní zástupce, že hlasy zaslané poštou byly ukradeny ze 



schránek a ukryty někde pod kamenem.  
V okreseClark v Nevadě, kde bydlí většina voličů z tohoto státu, 
byly úmyslně sníženy standardy pro porovnávání podpisů při 
jejich ověřování pomocí přístroje, což umožnilo započtení 
velkého množství hlasů, které by jinak při porovnání se vzorem 
nikdy neobstály. Přístroj byl nastaven na nejnižší možnou 
úroveň. Podle jedné zprávy devět voličů z okresu Clark chtělo 
systém vyzkoušet a odevzdalo hlasy s úmyslně nesprávným 
podpisem. Osm z devíti jich bylo přijato a započteno. Říkalo se, 
že se můžete podepsat jako Santa Claus a projde to. Minulý 
týden volební komise okresu Clark odmítla výsledky místních 
voleb poté, co zapisovatel oznámil, že byly zjištěny, cituji, 
„nesrovnalosti, které nedokážeme vysvětlit“. Rovněž v Nevadě 
byli někteří volič i zařazeni do tomboly o více než tucet 
dárkových poukazů v hodnotě až 250 dolarů, pokud mohli 
prokázat, že odvolili.  
K tomu došlo v indiánských rezervacích. Jednou 
z nejvýznamnějších známek rozsáhlých podvodů je mimořádně 
nízký počet odmítnutých hlasů zaslaných poštou v mnoha 
klíčových státech. To jsou státy, kde jsem musel vyhrát. 
V jednom kolísavém státě za druhým se ukazovalo, že počet 
odmítnutých hlasů je dramaticky nižší, než se očekávalo na 
základě dřívějších zkušeností, to znamená zkušeností s volbami 
za mnoho let. V Georgii bylo odmítnuto jen 0,2% hlasů 
zaslaných poštou, to je výrazně méně než 1% Jinými slovy 
nebyl zamítnut téměř žádný. Brali všechno. Prakticky nic 
nebylo odmítnuto, ve srovnání se 6,4% v roce 2016. A to se 
někteří lidé domnívají, že i 6,4 byl nízký počet.  
Zamyslete se nad tím. Téměř nikdo nebyl odmítnut. 
V předchozích volbách bylo odmítnuto 6,4%. K podobným 
poklesů, došlo v Pensylvánii, Nevadě a Michiganu. Hlasy 
nebyly odmítány zejména tehdy, pokud se náhodou jednalo o 
demokratické oblasti. Neregulérnosti se nedají vysvětlit jinak 



než úmyslnou snahou akceptovat hlasy, které nesplňovaly 
podmínky, nebo podvodné hlasy.  
V Pensylvánii státní tajemník a nejvyšší soud státu pouhých 
několik týdnů před volbami prakticky zrušili požadavek na 
ověření podpisu, což bylo porušení státního práva. Něco 
takového se nesmí. Musí to schválit zákonodárný sbor. Soudce 
to udělat nemůže. Stát to udělat nemůže. Ani úředník to udělat 
nemůže. Jediný, kdo to může udělat, je zákonodárce. 
Důvod je jasný. Neověřovali podpisy, protože věděli, že 
hlasovací lístky nevyplnili voliči, jejichž jménem byly 
odevzdány. Jinými slovy vyplnili je lidé, kteří se jmény na 
hlasovacích lístcích neměli nic společného. Obyčejné 
přepočítání hlasů za těchto okolností podvod jen zhoršuje. 
Jediný způsob, jak zjistit, jestli bylo hlasování poctivé, je 
provést úplnou revizi obálek v příslušných státech. Zjistilo by 
se, že na mnohých z nich, desítkách tisíc, jsou podvodné 
podpisy. K tomu, aby se zajistilo, že řádně odevzdány a do 
konečného sčítání zahrnuty byly jez zákonné hlasy od zákonně 
zaregistrovaných voličů, je nutný úplný forenzní audit.  
V těchto volbách jde o velký volební podvod, podvod nikdy 
předtím nevídaný. Jde o volební pozorovatele, jimž nebylo 
dovoleno pozorovat. To je nezákonné. Jde o hlasy, které jen 
pršely a až na několik málo lidí nikdo nevěděl, odkud přišly. 
Byly započteny a nešlo o hlasy pro mě. Jde o velký, obrovský 
náskok, který jsem měl ve volební noci, náskok, k němuž jsem 
dostával gratulace jako k rozhodujícímu snadnému vítězství. A 
najednou ráno nebo o pár dnů později se tento náskok rychle 
vypařil. Jde o množství hlasů, zaslaných nikdo neví odkud. Jde 
o mašinérii, která selhala, mašinérii, která se v urč itých částech 
večera zastavila, aby se zázračně opět rozjela s vyšším počtem 
hlasů. 
Šlo o mnoho dalších věcí, ale především šlo o podvod. Tyto 
volby byly zmanipulované. Každý to ví. Nejde mi o to, jestli 



prohraju volby, ale chci prohrát spravedlivě a poctivě. Nechci 
však, aby byly volby ukradeny americkému lidu. To je to, zač 
bojujeme. Nemáme na výběr, musíme to dělat. Už máme 
důkazy. Máme důkazy a jsou velice jasné. Mnozí lidé v médiích 
a dokonce i soudci dosud odmítali je přijmout. Vědí, že to je 
pravda. Vědí, že je to tady. Vědí, kdo vyhrál volby, ale odmítají 
říct, „máte pravdu.“ Naše země potřebuje někoho, kdo řekne: 
„Máte pravdu.“  
A konečně jsem připraven přijmout přesné výsledky voleb, a 
doufám, že JoeBidentaké. Už máme důkazy. Máme o desítky 
tisíc hlasů víc, než potřebujeme k tomu, abychom zvrátili 
výsledek ve všech státech, o nichž je řeč. Toto jsou volby do 
nejvyššího úřadu největší země v dějinách světa. Každý 
rozumný Američan by měl dokázat souhlasit s tím, že na 
základě toho, co jsme již doložili, potřebujeme systematickou 
analýzu hlasů odevzdaných hlasů a kontrolu obálek. Záleží na 
podpisu. Pokud jsou podpisy na obálkách, stačí, když 
zkontrolujeme obálky, a ty nám řeknou všechno. 
To je absolutní minimum, které máme očekávat. Nejde jen o 
mou kampaň, i když to má mnoho co dělat s tím, kdo bude 
vaším příštím prezidentem. Jde o obnovu víry a důvěry 
v americké volby. Jde o naši demokracii a posvátná práva, za 
jejichž zajištění bojovaly, krvácely a umíraly generace 
Američanů. Nic není naléhavější či důležitější. Jediné hlasy, 
které se v těchto volbách mají počítat, jsou hlasy odevzdané 
oprávněnými volič i, kteří jsou občany naší země bydlící ve 
státě, kde volili, a kteří svůj hlas odevzdali zákonným způsobem 
v zákonem stanovené lhůtě.  
Již nikdy nadto nesmí dojít k volbám, které by neměly 
spolehlivý a transparentní systém ověřování práva volit, 
totožnosti a bydliště každého člověka odevzdávajícího hlas, 
velmi, velice vážený hlas. Mnozí velmi chytří lidé mi 
gratulovali k tomu, co jsme dokázali: největší snížení daní 



v dějinách, snížení regulace, největší v historii. Přebudovali 
jsme armádu. Jako nikdy dřív jsme se starali o naše veterány, 
vesmírné síly a mnoho dalšího. Dále říkali, že ačkoli jsou tyto 
události velké a významné, absolutně největším úspěchem 
tohoto prezidentského období bude právě to, co teď děláme: 
integrita voleb pro náš národ. Je to důležitější než cokoli z toho, 
o čem jsme hovořili.  
Jestliže nevykořeníme podvody, obrovské a strašlivé podvody, 
k nimž došlo při našich volbách v roce 2020, už nemáme 
žádnou vlast. S odhodláním a podporou amerického lidu 
obnovíme poctivost a integritu našich voleb. Obnovíme důvěru 
v náš systém vlády. Děkuji vám. Bůh vám žehnej. Bůh žehnej 
Americe.  
 

Překlad Lucie Cekotová 
 
Video: https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/trump-totoje-
mozna-nejdulezitejsi-projev-jaky-jsem-kdy-prednesl-/  


