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Úvod

Monitorujeme aktivity, jejichž cílem je podpora zájmů Rus-
ké federace (RF) nebo Čínské lidové republiky (ČLR). Z toho 
důvodu monitorujeme i domácí aktéry, kteří vědomě či ne-
vědomě poškozují základní zájmy České republiky, kterými 
rozumíme základní ústavní hodnoty (zejména suverenita, 
politická nezávislost, demokracie, právní stát, základní lid-
ská práva a svobody).

Materiál je připravován hnutím Českých elfů a všechny přehle-
dy dezinformačních aktivit lze nalézt na www.cesti-elfove.cz.

Naše práce je nepříjemná organizátorům dezinformačních 
aktivit, kteří užívají své standardní zbraně, tedy lži. Mimo jiné 
formou falešných facebookových skupin nebo webů s ná-
zvem „elf“ apod. Dbejte prosím na přesné zadávání názvu 
naší internetové adresy www.cesti-elfove.cz. Dále nás lze 
kontaktovat e-mailovou adresou cesti.elfove@gmail.com 
nebo přímo přes naše veřejně známé mluvčí. Dbejte pro-
sím zvýšené pozornosti na phishingové kampaně a falešné 
e-maily nebo na falešné webové stránky.

Zájem o  práci v  našem hnutí můžete vyjádřit zasláním 
e-mailu na výše uvedené e-mailové spojení. Práce je to 
pro vlast, tedy je dobrovolná a každý si hradíme své vlastní 
náklady.

Poskytujeme českým institucím a mediím přístup k našim 
datům (například řetězovým e-mailům), či zpracování pří-
padových rešerší na konkrétní témata pro média. Služba je 
bezplatná.

Dezinformační obsah je v on-line prostoru šířen těmito 
hlavními kanály:

1) Online media – weby
2) Řetězové e-maily
3) Sociální sítě

Shrnutí monitorovaných kanálů a  jejich pravidelné aktuali-
zace lze nalézt na internetové stránce www.cesti-elfove.cz. 
Tam naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vybraných 
dezinformačních webů a  speciální přehledy dezinformací 
týkajících se informačních operací Ruské federace v Česku.

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
mailto:cesti.elfove@gmail.com
http://www.cesti-elfove.cz
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Již podruhé v tomto roce dokázala dezinformační scéna účelově otočit svou pozornost na jiné téma, než je pan-
demie covid-19. Nejdřív byla za změnou kauza Vrbětice, teď za prudkým zvratem stál exodus vojsk NATO z Afga-
nistánu. Nejen samotné stažení vojáků, ale také urychlená evakuace tlumočníků a jejich rodin bylo podhoubím pro 
tvorbu konspirace a narativy, které měly za cíl nahrát politické body na okraji politického spektra. Strana, která se 
dlouhodobě prokazatelně podílí na šíření dezinformací, a to také ve svých oficiálních materiálech je SPD Tomia 
Okamury.

Předvolební boj sebou přinesl ještě intenzivnější útoky na koalici Pir+STAN a to jak na stranu samotnou, tak i na její 
představitele.

Jako nebezpečné i mimo online prostor se ukazují kontakty některých skupin s proruskými teroristy, kteří bojují na 
straně proruských separatistů na východě Ukrajiny.

Domácí politika a Parlamentní volby 2021

V  předvolebním období se dezinfo scéna soustřeďuje na 
očerňování Pirátu, a to skrz všechny dezinformační média. 
Zaznamenáváme jak nárůst počtu, tak i razanci těchto úto-
ků. S ohledem na tyto trendy jsme vypracovali samostatný 
report analyzující útoky skrz řetězové maily, Parlamentní 
listy jako vybraný dezinformační web a porovnali tyto útoky 
s poklesem preferencí koalice Piráti a Starostové.

Data ukazují korelaci mezi negativním zaměřením 
dezinformační scény na Piráty a poklesem jejich 
preferencí. Nejvíce je to zřejmé vzhledem k Parla-
mentním listům, které mají masivní dosah. Neříká 
to, že pokles preferencí Pirátů je zapříčiněn jen tím-
to, ale že dosud podceňovaná negativní kampaň v 
kyberprostoru může mít na pokles preferencí ales-
poň částečný vliv.
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Domácí politika

Nárůst dezinformací, jež je způsobeno předvolební kampaní přihrává stranám na okra-
ji pravicového spektra. Největší množství dezinformací je zachyceno v souvislosti s Pi-
ráty. Narativy se týkají zejména zvyšování daní, ilegální migrace a islamizace Evropy, 

Pirátské strany jako antifa uskupení a jiné.

Migrace

V  tomto období se stalo téma migrace opět velmi aktuálním, a  to zejména 
s opuštěním Afganistánu vojsky NATO. S touto událostí se totiž spojila i ope-
race evakuace spolupracujících tlumočníku s rodinami. Nepřipravenost vlády 
a špatná komunikace vládních činitelů dala možnost vzniku dalších konspirací 
spjatých s nelegální migrací do Evropy, která byla ještě víc utužena všeobecným 
nárůstem dezinformací v předvolebním období.

Evropská unie

Evropská unie je i  v  tomto období spojována s  tajnými pakty zotročení obyvatel-
stva, a  to jak pomocí vakcinace, tak plánované islamizace. Dále jsou kritizována 
legislativa EU vůči snižování uhlíkové stopy Green Deal. Ta je spojována s narativem 

snižování důchodů a  zvyšováním daní  – a  to zejména demokratickými koalicemi 
Piráti-STAN a SPOLU.

USA a NATO

V této oblasti byl zaznamenán největší nárůst dezinformací, což zásadně změnilo poměry 
narativů a zvýšilo celkový objem dezinformací o 20 %. Spojené státy a Severoatlantická 
aliance jsou vykreslované jako slabé, neschopné boje a organizace. Všechny operace jsou 
zesměšňovány. Silný důraz je kladen i na zastrašování a vyvolávání obav z islamizace, te-
rorismu a zotročování. Tomuto trendu napomáhaly i mainstreamová média, která emotivně 
vykreslovaly utrpení běžných afgánských občanů pod vládou Talibánu. V duchu zesměšňová-
ní koaličních vojsk bylo naopak glorifikované Rusko jako válečná velmoc se silným a statečným 
vůdcem.

Covid-19 a vakcinace

Téma pandemie nepolevuje. I  tentokrát dokáže efektivně na sebe nabalovat anti-liberální 
témata a  narativy, které s  tím úzce souvisí. Konspiračních teorií o  pandemii covid-19 se 

navíc drží strany jako SPD a Volný blok, které ve své kampani apelují na svobodu od nošení 
respirátorů.
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Nejčastější cíle útoků

EU, USA, NATO, Angela Merkel, Joe Biden, Vláda ČR, Adam Vojtěch (ANO), Zuzana Čaputová, Ivan Bartoš (Piráti), Petr 
Fiala (ODS), Miroslava Němcová (ODS), Olga Richterová (Piráti), Jan Hamáček (ČSSD), Jakub Kulhánek (ČSSD), Miloš 
Vystrčil (ODS), Markéta Pekarová Adamová (TOP09), Tomáš Petříček (ČSSD), Jakub Michálek (Piráti), TOP 09, KDU-
-ČSL, koalice SPOLU, Petr Pavel, Pavel Zeman, Lenka Bradáčová, BIS, policie, Bill Gates, Ursula von der Leyen, Izrael, 
František Lutonský, George Soros, západní farmaceutické firmy a vakcíny, ČT, Deník N, Fórum 24, Facebook, globalisté, 
Turecko, LGBT+ komunita, Green deal, Black Lives Matter, „politická korektnost“, neziskové organizace, boj za lidská 
práva, imigranti, Milion chvilek pro demokracii, Čeští elfové, fact-checkovací organizace, „pražská kavárna“.

Trendy v šíření

Facebooková skupina Českoslovenští vojáci v záloze/Československí vojáci v zálohe vyvíjí silně proruskou aktivitu 
ve velmi agresivním duchu. Prezentované názory silně hájí proruskou agresi na východní Ukrajině a odsuzují roz-
hodnutí českých soudů ve věci usvědčení z terorismu. Zde proruská činnost postoupila do nové fáze, kdy „aktivisté“ 
z této skupiny navazují přímé kontakty s teroristy s českým občanstvím, kteří bojují za proruské separatisty na vý-
chodní Ukrajině a zvou je „ke spolupráci“ do Česka. Mezi těmito „aktivisty“ proběhla i zatýkací akce PČR s ohledem 
na uvedená podezření a činnosti.

Sílí přelévání verbálního násilí na sítích do verbálního násilí v ulicích. Toto přelévání je podporováno i některými 
českými politiky, příkladem mohou být přípravy protestů proti očkování ze strany tzv. Volného bloku (J. Volfová, 
L. Volný), které probíhaly ve skupinách podporovatelů na ruské sociální sítě Vkontakte. U Volného bloku si zatím 
myslíme, že jde pouze o zneužívání situace kolem pandemie k politickému podnikání obou hlavních protagonistů, 
nikoliv o akci podporovanou ze zahraničí, přestože využívají ruskou sociální síť ke koordinaci.

V tomto období se i zintenzivnilo šíření dezinformací na oficiálních profilech politiků kandidujících na SPD a Volný 
blok a to nejčastěji v souvislosti s útoky na Piráty+STAN, koalici SPOLU a ostatní prozápadní témata.

V řetězových e-mailech se objevil nový trend a to sdílení přes dohodnutá úložiště, zejména uloz.to.

Nejčastější zdroje dezinformačních článků a proruské propagandy v srpnu, počty článků
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Ohledně české verze Sputniknews.com platí to, co jsme 
řekli v minulé zprávě a mnohé překvapilo. Mezi česky 
publikujícími dezinformačními weby figuruje Sputnik 
až na jejich chvostu. Je to dáno tím, že Kreml se snaží 
ze Sputniku vytvořit dojem seriózního média. Špinavou 
práci rozsévání nejvíc lživých a  společnost rozvracejí-
cích zpráv Kreml přenechává své páté koloně, kterou 
v Česku v úspěšně vytvořil.

V srpnu 2021 došlo již podruhé v tomto roce k výjimeč-
né situaci, kdy se celá dezinformační scéna skokově 
přeladila z covid-19 dezinformací, tedy zcela dominují-
cím tématu v posledním roce a půl, na jiné téma. V po-
lovině dubna to bylo ve prospěch ruských snah zmírnit 
dopad devastujícího odhalení o vojenském útoku GRU 
ve Vrběticích a  v  polovině srpna si celá dezinformač-
ní scéna zgustla na americkém debaklu v  Afghánistá-
nu, se kterým se v oblasti dezinformací svezlo i NATO. 
Množství covid-19 dezinformace se však v  součtu za 
celý měsíc udrželo. Výsledkem bylo, že se množství 
dezinformací v srpnu 2021 zvedlo ve srovnání s před-
cházejícím měsícem o téměř 20 %.

Struktura dezinformační scény se dlouhodobě nemění. 
Výrazně vede pravdive.eu před cz24.news, s  velikým 
odstupem následován ac24.cz a  parlamentnilisty.cz 
V  plodnosti dezinformačního obsahu suverénně vede 
pravdive.eu před cz24.news, s  velkým odstupem je 
následují pravyprostor.cz a  ac24.cz. Na pátém místě 
parlamentnilisty.cz publikovaly 18x méně dezinformací 
než nechvalně známé pravdive.eu.

A. Monitoring on-line médií

Cílem tohoto monitoringu je dlouhodobé vyhodnocování témat, 
kterými se konkrétní weby zabývají. Pouze dlouhodobé vyhodno-
cení totiž dává komplexní obraz o míře manipulací daného zdroje. 
Jednotlivé články samy o  sobě bez kontextu být dezinformační 
nutně nemusí. Monitoring nepostihuje vztah jednotlivých autorů 
publikovaných textů nebo osob weby zmiňovaných vůči danému 
webu – zda jsou zmiňováni vědomě nebo proti své vůli apod. Cítí-li 
konkrétní osoba případně dotčena negativní publicitou, může 
to díky tomu monitoringu zjistit a následně řešit vůči původnímu 
zdroji. Tento monitoring jen zpětně zachycuje samotný fakt, že in-
formace na webu vyšla.
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Titulek: AUSTRALSKÝ FAŠISMUS V BÍLÉM PLÁŠTI

https://pravyprostor.cz/australsky-fasismus-v-bilem- 
-plasti/

Citace: Australský režim zneužívá falešnou „pandemii“ 
Covid-19 k nastolení totality, ke které jen těžko hledat ja-
kékoli přirovnání. V ulicích australských měst je armáda, 
nasazená proti vlastnímu obyvatelstvu… Dostupné, levné, 
bezpečné a vysoce účinné léky na chřipku Covid-19 (jako 
je Isoprinosin nebo Ivermectin) jsou fakticky zakazovány 
a dennodenně denunciovány. Denunciovány jak ze strany 
presstitutek z  mainstream médií, tak ze strany „vědců“, 
kteří jsou dnes stejně ochotni napsat, že například 40 let 
schválený a  masově užívaný Ivermectin je prý strašlivě 
nebezpečný a prý má vysoce rizikové vedlejší účinky, a to 
přesto, že 40 let je Ivermectin masově užíván a od jeho 
schválení ho užívaly stamiliony lidí v  rozvojovém svě-
tě, a  možná miliardy léčebných dávek byly předepsány 
a užívány.

Titulek: MÉDII UTAJOVANÁ VELKÁ ZDRAVOTNICKÁ 
KONFERENCE V USA PŘINESLA DĚSIVÉ INFORMACE

https://pravdive.eu/news/320584/medii-utajovana-
-velka-zdravotnicka-konference-v-usa-prinesla-desive-
-informace

Citace: Christiane Northrupová také varovala, že vakcína 
Covid může způsobit neplodnost u žen… Známá gyneko-
ložka pak řekla, že vakcína mRNA také ohrožuje nenaro-
zené dítě… “Opravdu mě to znepokojuje,” řekla Northrupo-
vá důrazně a poté ukázala výňatek z patentu společnosti 
Pfizer na vakcínu, týkající se pravidel pro testovací sub-
jekty s  cílem “eliminovat riziko reprodukční bezpečnos-
ti”. Černobíle uvádí, že muži během zkušebního období 
a 28 dní poté se zavazují nedarovat sperma a nesmí mít 
nechráněný sex se ženami v plodném věku a že ženské 
subjekty se nemohou účastnit, pokud jsou těhotné nebo 
kojí. Navzdory tomu je vakcína nyní podávána těhotným 
i  kojícím ženám, se zprávami, že děti kojících žen one-
mocní jeden den po injekci a druhý den zemřou. Spojení 
s vakcínou, jako obvykle, “nemohlo být prokázáno”.

Příklady dezinformačních článků:

Titulek: JSME OBĚTI AKTIVNÍHO POČÁTKU DLOUHO-
DOBÉHO PLÁNU GLOBÁLNÍCH ZLOČINCŮ: PLANDE-
MIE BYLA NAPLÁNOVÁNA MNOHO DESETILETÍ ZPĚT

https://cz24.news/jsme-obeti-aktivniho-pocatku-dlou-
hodobeho-planu-globalnich-zlocincu-plandemie-byla-

-naplanovana-mnoho-desetileti-zpet/

Citace: není potřeba, vše důležité je řečeno v nadpisu

Titulek:  ZDRAVOTNÍCKE ORGÁNY PRESADZUJÚ GE-
NOCÍDNE PLÁNY TREŤOU INJEKCIOU. GLOBALISTI 
NEČAKALI, ŽE SA ĽUDIA PREBUDIA TAK RÝCHLO  – 
PRETO TEN STRAŠNÝ ZHON, VYHRÁŽKY A VYDIERA-
NIE, ABY STIHLI ČO NAJVIAC VYHUBIŤ, KÝM VŠETCI 
POCHOPIA PODVOD S  VAKCINAČNOU DEPOPULÁ-
CIOU A NEBODAJ CHCELI PREŽIŤ!!!

https://cz24.news/zdravotnicke-organy-presadzuju-
-genocidne-plany-tretou-injekciou-globalisti-necaka-
li-ze-sa-ludia-prebudia-tak-rychlo-preto-ten-strasny-

-zhon-vyhrazky-a-vydieranie-aby-stihli-co-najviac-vy-
hubit-ky/

Citace: není potřeba, vše důležité je řečeno v nadpisu

Titulek: Zdraví není zboží

https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2021/08/zdra-
vi-neni-zbozi.html

Citace: V Americe a v Evropě se lavinovitě šíří odpor jak 
proti covidovým injekcím, tak pasům podrobení. Joe 
Biden, řečený POTUS, vydal minulou středu příkaz vy-
hledat všechny odpírače, kteří proklouzli předchozími 
zátahy, a  opíchnout je, třeba i  s  použitím práva útrpné-
ho. Upřesněme, aby nedošlo k omylu, že v naší osvícené 
době se místo mučících nástrojů používají zákony nebo 
nařízení. Chceš být rebelem, no budiž, ale nebudeš mít 
práci, a kdo nepracuje, ať nejí, nechodí do kina ani na fot-
bal. To dá rozum.

https://pravyprostor.cz/australsky-fasismus-v-bilem-plasti/
https://pravyprostor.cz/australsky-fasismus-v-bilem-plasti/
https://pravdive.eu/news/320584/medii-utajovana-velka-zdravotnicka-konference-v-usa-prinesla-desive-informace
https://pravdive.eu/news/320584/medii-utajovana-velka-zdravotnicka-konference-v-usa-prinesla-desive-informace
https://pravdive.eu/news/320584/medii-utajovana-velka-zdravotnicka-konference-v-usa-prinesla-desive-informace
https://cz24.news/jsme-obeti-aktivniho-pocatku-dlouhodobeho-planu-globalnich-zlocincu-plandemie-byla-naplanovana-mnoho-desetileti-zpet/
https://cz24.news/jsme-obeti-aktivniho-pocatku-dlouhodobeho-planu-globalnich-zlocincu-plandemie-byla-naplanovana-mnoho-desetileti-zpet/
https://cz24.news/jsme-obeti-aktivniho-pocatku-dlouhodobeho-planu-globalnich-zlocincu-plandemie-byla-naplanovana-mnoho-desetileti-zpet/
https://cz24.news/zdravotnicke-organy-presadzuju-genocidne-plany-tretou-injekciou-globalisti-necakali-ze-sa-ludia-prebudia-tak-rychlo-preto-ten-strasny-zhon-vyhrazky-a-vydieranie-aby-stihli-co-najviac-vyhubit-ky/
https://cz24.news/zdravotnicke-organy-presadzuju-genocidne-plany-tretou-injekciou-globalisti-necakali-ze-sa-ludia-prebudia-tak-rychlo-preto-ten-strasny-zhon-vyhrazky-a-vydieranie-aby-stihli-co-najviac-vyhubit-ky/
https://cz24.news/zdravotnicke-organy-presadzuju-genocidne-plany-tretou-injekciou-globalisti-necakali-ze-sa-ludia-prebudia-tak-rychlo-preto-ten-strasny-zhon-vyhrazky-a-vydieranie-aby-stihli-co-najviac-vyhubit-ky/
https://cz24.news/zdravotnicke-organy-presadzuju-genocidne-plany-tretou-injekciou-globalisti-necakali-ze-sa-ludia-prebudia-tak-rychlo-preto-ten-strasny-zhon-vyhrazky-a-vydieranie-aby-stihli-co-najviac-vyhubit-ky/
https://cz24.news/zdravotnicke-organy-presadzuju-genocidne-plany-tretou-injekciou-globalisti-necakali-ze-sa-ludia-prebudia-tak-rychlo-preto-ten-strasny-zhon-vyhrazky-a-vydieranie-aby-stihli-co-najviac-vyhubit-ky/
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2021/08/zdravi-neni-zbozi.html
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2021/08/zdravi-neni-zbozi.html
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Pozn.:  Christiane Northrupová je v  USA známá šiři-
telka extrémních antivakcinačních konspiračních te-
orií. Např.  Northrupová tvrdila, že covid-19 vakcíny 
mohou změnit lidskou DNA, vložit do těla „nanočás-
ticové roboty“ s  obousměrnými 5G vysílači, které tak 
budou schopny sbírat a  komunikovat biometrická 
data. Dále tvrdila, že data budou propojena s  krypto-
měnou a  že se tímto způsobemu lidé stanou doslo-
va otroky systému. Vysvětlovala, že roboti zůstanou 
v  těle natrvalo, což umožní, aby lidé byly řízeni vnější-
mi silami. https://www.pressherald.com/2021/05/02/
meet-christiane-northrup-doctor-of-disinformation/

Protiamerický narativ – příklad:

Titulek: Vůdci a představitelé Talibanu smí dál komuni-
kovat na Twitteru a WhatsAppu, protože nepodněcují 
nenávist, na rozdíl od Donalda Trumpa, uvedly tiskové 
odbory obou sociálních sítí! Taliban využívá americké 
sociální sítě, které mu pomáhají koordinovat přebírá-
ní moci v celé zemi! Proč Američané nechali v Kábulu 
biometrické seznamy kolaborantů? Proč americký Big 
Tech pomáhá Talibanu? Jde o privatizaci Afghánistánu 
CIA a obrovský plán na masový exodus uprchlíků, jaký 
Evropa ještě nezažila! Na cestě jsou podle zpráv už 3 
miliony afghánských běženců, kteří do Evropy dorazí 
počátkem léta 2022!

https://aeronet.cz/news/vudci-a-predstavitele-taliba-
nu-smi-dal-komunikovat-na-twitteru-a-whatsappu-pro-
toze-nepodnecuji-nenavist-na-rozdil-od-donalda-trum-
pa-uvedly-tiskove-odbory-obou-socialnich-siti/

Citace: vše obsaženo v titulku

Proti NATO – příklad:

Titulek: Válka v Afgánistánu – vyúčtování

https://www.novarepublika.cz/2021/08/valka-v-afga- 
nistanu-vyuctovani

Citace: NATO je servisní organizací administrativy USA, 
která většinou slouží jako pláštík pro zahalování impe-
riální podstaty válečných akcí Spojených států. V  USA, 

a  především v  jejich „deep state“, hledejme viníky a  pů-
vodce války i  zpackaného útěku z  Afghánistánu. U  nás 
pak jejich slouhy, různé týpky jako jsou např. poslankyně 
Černochová, senátor Fischer či generál P. Pavel a  dal-
ší a  řadu aktivistických presstitutů rozlezlých po celém 
českém mainstreamu, v ČT a ČRo. NATO je prokazatelně 
zločinecká organizace porušující nejhrubším způsobem 
nejen mezinárodní právo ale i svou vlastní chartu. To, že 
je to i hnízdo „neschopáků“ je jen detail.

https://www.pressherald.com/2021/05/02/meet-christiane-northrup-doctor-of-disinformation/
https://www.pressherald.com/2021/05/02/meet-christiane-northrup-doctor-of-disinformation/
https://aeronet.cz/news/vudci-a-predstavitele-talibanu-smi-dal-komunikovat-na-twitteru-a-whatsappu-protoze-nepodnecuji-nenavist-na-rozdil-od-donalda-trumpa-uvedly-tiskove-odbory-obou-socialnich-siti/
https://aeronet.cz/news/vudci-a-predstavitele-talibanu-smi-dal-komunikovat-na-twitteru-a-whatsappu-protoze-nepodnecuji-nenavist-na-rozdil-od-donalda-trumpa-uvedly-tiskove-odbory-obou-socialnich-siti/
https://aeronet.cz/news/vudci-a-predstavitele-talibanu-smi-dal-komunikovat-na-twitteru-a-whatsappu-protoze-nepodnecuji-nenavist-na-rozdil-od-donalda-trumpa-uvedly-tiskove-odbory-obou-socialnich-siti/
https://aeronet.cz/news/vudci-a-predstavitele-talibanu-smi-dal-komunikovat-na-twitteru-a-whatsappu-protoze-nepodnecuji-nenavist-na-rozdil-od-donalda-trumpa-uvedly-tiskove-odbory-obou-socialnich-siti/
https://www.novarepublika.cz/2021/08/valka-v-afganistanu-vyuctovani
https://www.novarepublika.cz/2021/08/valka-v-afganistanu-vyuctovani
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Kvalitativní souhrn

Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů, 
podrobnější informace naleznete na našem webu 
(www.cesti-elfove.cz).

Sledovanými zdroji jsou Aeronet, Sputniknews, Nová 
republika, NWOO, Parlamentní listy, Pravý prostor, Proti-
proud. Vedle témat jsou sledovány také osoby a subjekty, 
které jsou danými zdroji podporovány, případně jejichž 
názorům je na těchto webech dáván prostor, a  rovněž 
osoby a  subjekty, na které tyto zdroje útočí. V  případě 
podporovaných osob a subjektů, resp. těch, kteří dostá-
vají na sledovaných webech prostor, se nemusí jednat 
přímo o šiřitele dezinformací, ale může se jednat o osoby 
a subjekty, jejichž názory souzní s cíli sledovaných webů 
a  narativy, které chtějí tyto weby propagovat. Může se 
stát, že se ten samý subjekt může stát ve sledovaném 
období jak cílem podpory, tak cílem útoku.

V srpnu můžeme identifikovat několik hlavních témat. 
Prvním je pandemie covid-19. Stále nejsilnější jsou 
protivakcinační narativy, které jsou koncentrované ko-
lem útoků na západní vakcíny, přičemž jsou výrazně 
nadhodnocovány jejich negativní efekty, včetně těch 
život ohrožujících. Protivakcinační narativy jsou stále 
posílené o prvky konspirací – má se jednat o výsledek 
tlaku západní farmaceutické lobby a globálních elit, kte-
rá prostřednictvím vakcín chce zotročit a  ovládat lid-
stvo v jakési „koronatotalitě“, „apartheidu“ očkovaných 
a  neočkovaných a  podobně. Weby rovněž podněcují 
neposlušnost vůči protiepidemickým opatřením a  šíří 
konspirace týkající se bezpečnosti protiepidemických 
opatření (např.  to, že roušky nebo testovací sady jsou 
infikované nebo toxické).

Druhým velkým tématem jsou důsledky stažení spoje-
neckých vojsk z Afghánistánu a následné rychlé ovlád-
nutí země Talibánem. Tyto události jsou příležitostí pro 
útoky na NATO a USA, případně na Armádu ČR, která 
měla pomáhat „okupaci“ země ve vleku práce USA. Na-
opak Rusko je vyzdvihováno jako příklad „konstruktivní-
ho“ aktéra. V této souvislosti se rozdmýchávají narativy 
strašení další migrační vlnou, spolupracovníci ČR z řad 
místních lidí jsou pak označováni za potenciální tero-
risty a sledované weby odmítají jejich převezení do ČR.

V  srpnu je velkým tématem i  předvolební kampaň. 
Dezinformační weby systematicky útočí na Piráty 

a Starosty, případně na druhou opoziční koalici SPOLU. 
Cílem útoků jsou představitelé těchto stran, zejm. Ivan 
Bartoš nebo Markéta Pekarová-Adamová. Piráti jsou rá-
mováni jako přehnaní aktivisté, levicoví či neomarxistič-
tí extrémisté, příznivci neřízené migrace nebo extrémní 
zelené politiky. Dá se konstatovat, že sledované weby 
jsou schopny si najít jakoukoliv záminku, ať už reálnou 
nebo smyšlenou, aby mohli na opoziční strany (ale čás-
tečně i ČSSD) a jejich představitelé útočit.

Dalšími tématy jsou útoky na BIS v souvislosti s dočas-
ným pověřením Michala Koudelky k vedení této služby, 
dále útoky na EU mj. v souvislosti s Green Dealem a ze-
lenou politikou, na kterou se útočí jako na propagandi-
stický nesmysl, jehož cílem je mj. oslabení národních 
hospodářství a rozklad společnosti. Migrace se rovněž 
dostává po covidovém útlumu do popředí obecně, ze-
jména s  důrazem na bezpečnostní rozměr věci a  její 
propojení skoro výhradně s  islamistickým terorismem 
a  radikalismem. Doznívá reflexe incidentů na bělorus-
ko-litevské hranici.

Dlouhodobé rámce, které můžeme na dezinformačních 
webech sledovat, pak korespondují s útoky směřovaný-
mi proti demokracii, jejím institucím a  západním libe-
rálním hodnotám, a naopak obhajující autoritářství. Au-
toritářství je manipulativně prezentováno jako ochrana 
konzervativních a  tradičních hodnot proti nesmyslné-
mu a  úpadkovému „neomarxismu“ a  dekadenci Zápa-
du. Jako příklady hodné následování jsou vykreslovány 
Rusko a  v  kontextu EU také Maďarsko, Polsko nebo 
političtí vůdci koncentrovaní na krajní části ideologic-
kého spektra. Z domácích témat se jedná o útoky na 
celou řadu institucí demokratického státu – jmenovat 
můžeme strany demokratické opozice a jejich předsta-
vitele, neziskové organizace, veřejnoprávní média, zpra-
vodajské služby, aj., z témat zahraničních se pak jedná 
o vedle útoků na fungování Evropské unie a protiunijní 
narativy, také o útoky na NATO, USA a další spojence, 
a  rovněž narativy spojené s na jedné straně úpadkem 
Západu a  na straně druhé vzestupem a  superioritou 
Ruska. Výše jmenovaná témata tvoří agendu sledo-
vaných dezinformačních webů bez ohledu na aktuální 
dění, naopak je jimi aktuální dění velmi často rámováno. 
Z dlouhodobé perspektivy tak může toto rámování roz-
mělnit hodnoty, na kterých stojí česká státnost a pozice 
ČR v mezinárodním prostředí.
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Osoby a  subjekty, které dezinformační zdroje podpo-
rovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější 
seznam v  příloze u  týdenního monitoringu sledova-
ných zdrojů): Rusko, Vladimir Putin, Andrej Babiš (ANO), 
Tomio Okamura (SPD), Robert Šlachta (Přísaha), SPD, 
ANO, Přísaha, Trikolóra – Svobodní – Soukromníci, Mi-
loš Zeman, Václav Klaus st., Viktor Orbán, Donald Trump, 
Czexit scéna, konspirátoři v souvislosti s vakcinací

Osoby a  subjekty, jejichž názor byl v  těchto zdrojích 
prezentován (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, 
úplnější seznam v  příloze u  týdenního monitoringu 
sledovaných zdrojů): SPD, ANO, Trikolóra-Soukromní-
ci-Svobodní, Jaroslav Bašta (SPD), Jaroslav Foldyna 
(SPD), Andrej Babiš, Jiří Ovčáček, Donald Trump, Zu-
zana Majerová-Zahradníková (TSS), Tomio Okamura 
(SPD), Václav Klaus, Radek Vondráček (ANO), Andor 
Šándor, Jana Maláčová (ČSSD), Daniel Vávra, Volný blok

Osoby a  subjekty, na něž dezinformační zdroje útoči-
ly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější se-
znam v  příloze u  týdenního monitoringu sledovaných 
zdrojů): USA, EU, NATO, Joe Biden, Piráti, Ivan Bartoš 
(Piráti), Mikuláš Ferjenčík (Piráti), Zdeněk Hřib (Pirá-
ti), SPOLU, Markéta Pekarová-Adamová (TOP09), ODS, 
STAN, ČSSD, Česká televize a  mainstreamová média, 
BIS, Michal Koudelka, Angela Merkelová, Milion chvi-
lek pro demokracii, Člověk v  tísni, migranti, afghánští 
tlumočníci, Miroslav Kalousek, LGBT, korporace, far-
maceutické firmy, globalisté a  globální elity, evropská 
zelená politika, CIA
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Za srpen 2021 jsme zachytili a zpracovali celkem 
219 řetězových e-mailů.

V  srpnové várce řetězových e-mailů dominuje opět 
téma #politikačeská, pozorujeme nástup tématu 
#uprchlíci, a #EU. Obecně se řetězové e-maily za srpen 
zdají býti extrémně průměrné (jak je vidět z daleko níže 
přiloženého grafu); incidence v srpnu se téměř shodují 
s  dlouhodobými průměry. Jedinou novinkou je speku-
lace o škodlivost grafenu/grafenoxidu do vakcín proti 
koronaviru.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili:

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili:

Témata a e-maily, které podle nás stojí za pozornost:

ID11268: co bychom měli vědět

…Informace, které jsou v současnosti k dispozici, nám 
pomohly složit si základní obrázek toho, co je skuteč-
ným cílem kočkování. Ve všech látkách se ve velké míře 
vyskytuje oxid grafenu, zabalený do lipidových schránek 
tak, aby jej tělo snadno přijalo. Je to takový trojský kůň. 
Ne, látka po vpíchnutí nezůstává v paži - šíří se během 
několika hodin do celého těla, časem se usazuje ze-
jména v mozku, srdci, játrech, plicích, ledvinách, vaječ-
nících a varlatech. Připomeňme si, že grafen je jed. Je 
to supravodivá látka, citlivá mimo jiné na elektromag-
netické záření. Grafen i v těle vytváří ucelenou propoje-
nou strukturu o tloušťce pouhého jednoho atomu uhlíku, 
takže jej na vytvoření sítě stačí malé množství. Grafen 
samotný může v lidském těle způsobovat lokální záněty, 
v závislosti na tom, kde se nakumuluje a přímoúměrně 
ke stavu imunity, životnímu stylu a prostředí, ve kterém 
nejvíc pobýváme…

ID11256: To běžný občan opravdu neví…proč není 
generálem

…Spousta lidi nechápe, proč CIA ocenila šéfa české 
BIS za vzornou spolupráci. Nelze se divit tomu, že to 
lidem nedochází, když se o problém špionáže nezajíma-
jí. Podstata je v tom, že ty dvě služby vůbec nemohou 
být v takovém vztahu. Česká BIS je totiž kontrarozvěd-
ka, tedy provádí operace na území ČR v protišpionáží 
a naopak CIA je špionážní agentura mající provádět špi-
onáž mimo území USA, tedy i u nás. Pokud se někdo 
chlubí tím, že jej CIA ocenila, tak vlastně říká, že zradil 
kontrarozvědné poslání a stal se poskokem zahraniční 
rozvědky…

ID11098: Mladý pirát-kandidát do parlamentu při veřej-
né prezentaci a „napaden policií“? Tenhle zdrogovaný 
odpad chce řídit stát?

Video – nahý muž se chce v  Praze násilím dostat do 
domu a  napadne přivolaného policistu, policejní hlídka 
ho následně zajistí. K  tomu vymyšlený dovětek, že jde 
o mladého Piráta - kandidáta do parlamentu při veřejné 

B. Monitoring řetězových e-mailů
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prezentaci, přičemž pisatel se hrozí toho, že tento „zdro-
govaný odpad“ chce řídit stát. V  původním článku nic 
o Pirátech není.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/267676/
nahac-v-praze-napadl-policisty-byl-zfetovany.html

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/267676/nahac-v-praze-napadl-policisty-byl-zfetovany.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/267676/nahac-v-praze-napadl-policisty-byl-zfetovany.html
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Monitor FCB skupin (08/2021)

Monitorované skupiny facebookové skupiny:

C. Monitoring sociálních sítí
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Afghánistán

V  těchto narativech zaznamenáváme výrazný nárůst 
a to zejména u anti-migračních příspěvků.

Citované narativy:

 » EU zve migranty z Afganistánu, kteří jsou hrozbou 
pro naše tradiční evropské hodnoty.

 » Anti-americké nálady, označování USA za 
agresory a odsouzení celého angažmá spojenců 
v Afganistánu.

 » V Afganistánu se hájily cizí geopolitické zájmy, 
máme armádu skutečně proto, aby se montovala 
do toho, jak si Afgánci nebo kdokoli jiný uspořádají 
poměry ve své vlastní zemi?

 » Američané se stahují z Afganistánu naprosto 
poraženi: Ušetřete naši ambasádu, prosí Američané 
Tálibán. Česká republika evakuovala svoji 
kábulskou ambasádu – spolu s ní přiveze afghánské 
kolaboranty. EU poskytne peníze Tálibánu. 
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Covid

V těchto narativech zaznamenáváme opakovaná téma-
ta a citace bez kontextu.

Citované narativy:

 » Jak se dělá pandemie – covid-19 je jen mírná chřipka, 
pacienti kvůli strachu umírají na jiné, vážnější nemoci.

 » Je to psychologická válka.

 » Fatální následky očkování.

 » Policie nepřiměřeně zasahuje při protestech proti 
covidovým opatřením.

 » Gestapo! Policie zasáhla proti odpůrcům očkování 
v Bratislavě!

 » Očkování proti covidu je naprosto neúčinné. Vedlejší 
účinky očkování je zakázáno hlásit, aby se vytvářel 
dojem, že očkování je bezpečné.

 » Genetická modifikace má za úkol zlikvidovat 
lidem protilátky, takže budou závislí na vakcínách. 
Proticovidová opatření omezují lidská práva – výzva 
k občanské neposlušnosti a aktivnímu boji proti 
omezování práv.

 » Výzva bývalým příslušníkům ČSLA – spojme se 
a bojujme!

 » Média a státní orgány klamavě informují o pandemii.

 » Zprávy využívají jako propagandu pro lepší ovládání 
obyvatelstva.

 » Všem očkovaným zbydou jen oči pro pláč, ovšem 
jestli to přežijí.



20



21



22

Anti-EU

V protievropských narativech zaznívá zastrašování zot-
ročováním, islamizací, omezováním práv a zdražováním.

Citované narativy:

 » Česká republika je srdce Evropy.

 » Bude prosperovat jen pokud vystoupí z EU.

 » Eurokomisařka Jourová bere nehorázně vysoký plat.

 » Kvůli Green Dealu zrychluje zdražování.

 » EU není Evropa. Právo EU je podle EU nadřazeno 
právům jednotlivých států. Útrata EU za soukromá 
letadla se zvedla na 340 mil. Kč.

 » Czexit = návrat k nezávislosti a svobodě.

 » Tam kde končí svoboda, začíná EU.

 » Znovu anti-migrace – místo peněz pro naše rodiny 
podporuje EU nelegální migraci.

 » Strach z islámské migrace – v EU brzy budeme nosit 
burky.
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Prokremelské skupiny: Skupina Českoslovenští vojáci 
v záloze/Československí vojáci v zálohe

Vyjádření členů skupiny Českoslovenští vojáci v záloze/
Československí vojáci v zálohe k odsouzení Čecha za 
angažmá v bojích na Ukrajině.

 »„Nenávidím tu vaší smradlavou a špinavou 
demokracii… Kluk dostane 20 let za něco, co mu ani 
nejsou schopno prokázat.“

 »„Ten kluk by měl obdržet metál za statečnost 
a hrdinství v boji proti nacistům-Banderovcům!“

 »„Jak mohou (soudci) soudit, když neví, kde je pravda 
a kdo vlastně stál na správné straně.“

 »„To znamená, že všichni ti, kteří před 2. Světovou 
válkou bojovali ve Španělsku proti nacismu (za 
Prahu), byli také teroristi?“

 »„Nebojoval na prozápadní straně, tak je to terorista, 
opravte mě, jestli se pletu.“

 »„Majdan byl protiústavní převrat k odstranění řádně 
demokraticky zvoleného prezidenta. Soudkyně by si 
měla i o tom něco nastudovat a učit se nerozhodovat 
o lidských životech.“

 »“Vraždění dětí ukrajinskými fašisty na Donbasu 
chválíme, jejich obranu vidíme jako terorismus. Jsme 
k blití.“

 »„Tak to je fakt neuvěřitelná zpráva. Člověk, který 
bojoval proti ukrajinským nacionálně-nacistickým 
tlupám typu batalion AZOV, tak byl u nás odsouzený 
na 20 let kriminálu?“

 »„Dostal by těch 20 let, i kdyby bojoval na té ‚správné‘ 
straně?“

 »„Má můj respekt, hrdina, děkuji mu.“
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Vyjádření k nezávislosti Ukrajiny (ke zprávě, že čeští 
vojáci budou pochodovat na slavnostní přehlídce 
na Ukrajině):

 » AČR jsou žoldáci, zaprodanci.

 » AČR slouží židoameričanům.

 » Pochodování na této přehlídce = Otevřená podpora 
nacismu.
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Anti-LGBT+

Na Prague Pride jsou štědré dotace, když mají homo-
sexuálové, bisexuálové a transgender osoby zakotvená 
práva v legislativním řádu ČR, proč musí pořádat ještě 
pochody? Zvrácená gender ideologie zasáhla už i sport 

= soumrak na fair play. Hrůza dívat se na naši imbecilní 
mládež, kterou vychovali havloidi po roce 1989. Boh-
dalová: Je proti zdravému rozumu mít několik pohlaví. 
Putin: Evropané vymírají a ze sňatků gayů se děti nero-
dí. Přiklepnuto dalších 650 000 z našich peněz a ještě 
dětský den, místo klauna pedofil. Ejhle! Transhorník  – 
Made in EU.
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Anti-migrace

Tyto narativy sesilují s vazbou na předvolební útoky.

Citované narativy:

 » Nelegální migrace v ČR prudce vzrostla.

 » Porovnání migrace v minulosti (neškodné rodiny 
s dětmi) a dnes (násilí).

 » Další nelegální migranti stále připlouvají k evropským 
břehům.

 » Eurohujeři (TOP09) už odkrývají karty – kolik 
migrantů si vezmete sami domů?

 » Takhle zaprodávat naši krásnou republiku, naše 
tradice, naši kulturu.

 » Takhle nevypadá kontrolovaná migrace: Po divoké 
honičce se z dodávky v Praze rozutekly desítky 
migrantů, řidič zmizel.

 » Migrace povede k převzetí moci v Evropě islamisty.

 » Dva Afghánci zavraždili sestru kvůli cti, poté ji 
nacpali do kufru a zakopali.

 » Šaría bude jednou platit po celém světě, řekl 
Talibánec stanici CNN.

 » Cílem migrační krize je islamizace Evropy.
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Rasismus

Citované narativy:

 » Možnost studia předmětu Black Lives Matter – 
Likvidace západního vzdělání jede na plný plyn.

 » Takže Piráti naši rasu označují za bílé páprdy a ještě 
budou lásku k vlasti a tradicím brát jako inklinaci 
k fašismu?

 » Multikulturalismus je stejná hovadina jako nacpat 
všechna zvířata do jedné klece.

 » Karel IV byl moudrý a věděl, že soužití křesťanů 
s muslimy není možné.

 » Mějme na paměti, že nejsme žádné Germáni, ale 
Slované!
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Rusko je nejlepší

Citované narativy:

 » Rusko-čínské vojenské cvičení se vydařilo.

 » Jediné Rusko zachránilo Řecko před zkázou 
plamenů.

 » Putin je nejlepší. Ruské letušky jsou nejkrásnější.

 » Sýrie se snad jako jediná nepoddala fašizoidním 
choutkám usáckých agresorů, kteří pro tu 
nejšpinavější práci zneužili intelektuální omezenost 
islamistických vrahounských extrémistů a požádala 
raději o pomoc prezidenta RF.

 » Rusko a Rusové: Chraňte si skutečná lidská práva 
a svobody.

 » Nedopusťte, aby dravost a okupační rozpínavost 
západoevropských struktur pronikala či znásilňovala 
krásu a suverenitu vaší krásné a skutečně svobodné 
země.

 » V Rusku se to žije! Jejich demokracie je v lidech.
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Správce skupiny Českoslovenští vojáci v záloze/
Československí vojáci v zálohe:


