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Cílem tohoto informačního měsíč-
níku je pravidelně popisovat dez-
informační aktivity v českém in-
formačním prostoru. Jeho obsah 
i struktura se bude během roku 2019 
vyvíjet a upravovat.

Výrazným tématem řetězových emai-
lů je šíření strachu z cizinců (migra-
ce, islám, Arabové) a šíření nedůvěry 
k EU a NATO. Důsledně jsou očer-
ňována veřejnoprávní média, zejmé-
na ČT. Podpora Ruska a jeho politiky 
(proti NATO, proti Ukrajině, Krym) 
se objevuje jak v mediích, tak i v ře-
tězových emailech a na sociálních sí-
tích. Lze vysledovat cesty totožných 
textů mezi jednotlivými komunikač-
ními kanály.

Lze vysledovat časovou korelaci úto-
ků na NATO s blížícím se výročím 
vstupu do NATO a s odstoupením 
USA od smlouvy INF, přestože tyto 
události nejsou častokrát explicitně 
zmíněny.

V dezinformační sféře jsou defino-
vány dvě skupiny politiků, ti kteří 
jsou podporováni (Zeman, Babiš, Pu-
tin…) a ti kteří jsou kritizováni (Mer-
kel, Tusk, Schwarzenberg, Kalousek, 
Havel…). Obdobně politické strany, 
kdy kritika často směřuje na tzv. de-
mokratický blok (jmenovitě pak Pirá-
ti a TOP09).

Mezi významné dezinformační weby 
patří:

novarepublika.cz,  
almanach.cz,  
parlamentnilisty.cz,  
czechfreepress.cz,  
svobodnenoviny.eu,  
ceskoaktualne.cz,  
vlasteneckenoviny.cz,  
sputniknews.com,  
aeronet.cz,  
outsidermedia.cz,  
zvedavec.org,  
ac24.cz,  
bezpolitickekorektnosti.cz,  
nwoo.org,  
eurozpravy.cz,  
e-republika.cz,  
ragauian.cz,  
lajkit.cz,  
casopis-sifra.cz,  
megazine.cz,  
prvnizpravy.cz,  
protiproud.cz.

Významným dezinformačním webem 
je i web „Středoevropan“, vedený Fi-
lip Vávrou – bývalým neonacistou.

Zajímavým zjištěním je propojení 
české dezinformační scény na ně-
meckou AfD, která přijímá příspěvky 
z Ruska. V ČR působí minimálně je-
den zaměstnanec AfD, často se účast-
ní akcí pořádaných Velvyslanectvím 
Ruské federace v ČR, podporuje čes-
ko-ruskou vzájemnost, šíří proruské 
narativy a propagandu. Spolupracuje 
s řadou dezinformačních skupin za-
měřených na výše uvedená témata.

Zpracovali: Čeští elfové

Dezinformační obsah byl v on line 
prostoru v únoru šířen těmito komu-
nikačními kanály:

1) weby (zpravodajské, blogy),
2) řetězové emaily,
3) sociální sítě.
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S pomocí IT technologií bylo v úno-
ru 2019 zpracováno 120 472 článků 
publikovaných v češtině na českých 
webech. V hledáčku elfů bylo několik 
tisíc webů, zejména zpravodajských 
portálů a blogů v celé šíři informač-
ního spektra (od politiky a obrany 
a bezpečnosti až po kulturu a sport).

Alespoň jeden ze narativů (Proti EU, 
Proti NATO, Proti USA a Proruský) 
zazněl v 99 článcích. Do alespoň jed-
né z kategorií zaměřených na propa-
gandu „spadlo“ 422 článků.

Narativy:

Proti NATO: jde o tendenční obsah 
zaměřený proti NATO (zejména jako 
agresivního uskupení, jehož cílem je 
zničení Ruska).

Protievropský: podporuje protiev-
ropské nálady nemalé části české ve-
řejnosti (ztráta suverenity ČR, diktát 
Německa, vnucování přijetí migrantů, 
nesmyslné výmysly bruselské byro-
kracie, dekadentní organizace sou-
středící se na práva gayů atp.)

Protiamerický: líčení našeho hlav-
ního spojence a garanta bezpečnosti 
coby imperialistické mocnosti nepřá-
telské nejen vůči Rusku, ale i vůči 
skutečným životním zájmům ČR.

Proruský: podporuje vidění světa 
současného ruského vedení (Rusko je 
obětí a nezbývá mu jako hrdé velmo-
ci nic než se bránit, Rusko jako po-
slední bašta ochrany konzervativních 
a křesťanských hodnot, jako protipól 
dekadence Západu atp.) a glorifikuje 

prezidenta Putina coby osvíceného 
silného vůdce.

Kategorie propagandy:

Úpadek EU a Evropy, Fašismus, Kri-
tika Německa, LGBT, Kritika libera-
lismu, Kritika Merkel, Kritika NATO, 
Podpora Putina, Oslava Ruska a pod-
pora jeho vidění světa, Tendenční 
články k bezpečnosti, Proruské člán-
ky k Sýrii a Turecku, Články zaměře-
né proti Ukrajině, Články kritizující 
USA, Články hrozící válkou a další.

Komentář:

Od druhé poloviny února přibylo 
v tisku útoků proti NATO, což může 
souviset s publikováním článků při-
pomínajícím 20. výročí vstupu ČR do 
NATO (12. 3.). Útoky na NATO byly 
zaznamenány i začátkem února, kdy 
je možné je asociovat s podpisem Se-
verní Makedonie na žádosti o vstup 
dne 6. 2. a s odstoupením USA od 
smlouvy INF (o likvidaci raket střed-
ního a kratšího doletu) dne 1. 2.

Monitoring tisku
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Monitoring řetězových e-mailů

Krym, oslava znárodňování, 
zlepšení demografie, snížení 
kriminality…) a pozitivní 
zmínky o Číně (Huawei, podivné 
rady čínské medicíny).

6) Objevují se útoky na Sorose 
(údajného vlastníka Seznamu, 
Streamu a Novinek, který v těchto 
mediích podporuje kampaň 
proti Babišovi a Zemanovi).

7) Objevují se útoky na 
neziskové organizace (obecně 
i Transparency International 
jmenovitě), kritika „genderu“ 
(myšleno „ genderové 
politiky“), neziskové organizace 
jsou spojovány s migrací 
v negativním smyslu, pokračují 
útoky na veřejnoprávní 
media (zejména ČT).

8) Emaily útočí na USA (a dávají 
za příklad Čínu a Rusko!), 
dále na Romy, zdůrazňuji 
sociální problémy v ČR.

K metodice sběru je nutné uvést, že 
ani zdaleka nemonitorujeme celou síť 
řetězových emailů a že se zaměřu-
jeme především na nejaktivnější ro-
zesílače. Zejména pak z řad politiků 
a pracovníků bezpečnostních složek 
(PČR). Uvedené příklady aktivních 
rozesílačů najdete v kapitole Trollo-
vé.

Za únor jsme zachytili 58 unikátních 
textů řetězových emailů. Monitoro-
vaná síť má přes 10 tisíc emailových 
adres.

Obsah řetězových emailů byl 
v únoru zaměřen na tato témata:

1) Vyvolávání strachu a nenávisti 
proti islámu, Arabům 
a uprchlíkům (migrantům).

2) Ke konci února přibývá útoků 
na EU a evropské politiky 
(Merkel, Tusk), Německo a na 
NATO. Téma je často spojeno 
s Ukrajinou, ale i s plánovanou 
dostavbou JE, tzv. tradičními 
hodnotami, LGBT, „genderem“, 
islámem a migrací.

3) Opakují se útoky na české 
politiky, představitele a některé 
politické strany, „pražskou 
kavárnu“ (Havel, Kalousek, 
Petříček, Schwarzenberg, 
Drahoš, Herman, soudce Baxa, 
TOP09, Piráti, Kocáb…).

4) Trvá oslava vybraných 
politiků a představitelů 
(Putin, Zeman, Vitásková).

5) Objevují se několikrát 
oslava Ruska (lživá oslava 
ekonomických úspěchů za 
Putina, nefunkčnost sankcí, 
oslava stavby mostu na 

↑ 
Graf rozesílačů řetězových emailů 
ukazuje, že:

1) řada skupin je téměř izolovaných 
a dostává se do nich nepřátelský 
řetězový email přes jednu osobu,

2) existuje relativně malý počet 
tvůrců a nejaktivnějších šiřitelů, 
kteří pravidelně šíří řetězové 
emaily ve svém okolí, 

3) většina lidí v síti prostě pošle 
řetězový email „dál“.
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Sociální sítě

„proti migraci“ (explicitně 
4 skupiny, téma se objevuje 
v jiných skupinách),

3) podpora a propagace Ruska, 
propagace spolupráce ČR 
s Ruskem, šíření ruských 
narativů, například k Ukrajině 
(explicitně 8 skupin, téma se 
opakuje v jiných skupinách),

4) podpora Miloše Zemana, boj 
proti elitám, „pražské kavárně“ 
(explicitně 3, téma se objevuje 
i v jiných skupinách). 

Další témata jsou nacionalismus, 
„hrozba Sorosem“, dezinformace 
šířené o neziskových organizacích 
(konkrétních, zejména Transparency 
International, i obecně o neziskových 

organizacích občanské společnosti), 
nespokojenost se současnými politi-
ky, „staré zlaté časy“ a jsou tematicky 
i personálně propojena s výše uvede-
nými skupinami. V rámci skupin je 
aktivní řada politiků, dominují poli-
tici SPD, jsou aktivní i politici jiných 
stran. Během dalších měsíčních hlá-
šení budeme postupně upozorňovat 
na nejaktivnější osoby. Vybrané pří-
klady v kapitole Trollové – vybrané 
osoby pro tento měsíc.

Výše uvedená témata byla šířena 
i prostřednictvím Twitteru, ukázky 
tweetů v kapitole Trollové – vybrané 
osoby pro tento měsíc.

Ze sledování Facebooku vyplývá, že 
na něm působí řada skupin, které šíří 
a především organizují šíření dezin-
formačního obsahu a společné akce 
což jsou především pochody, petice, 
lobbying poslanců, útoky na odpůr-
ce v kyberprostoru (vybrané osoby 
a instituce), mezinárodní spolupráci. 
Systematicky sledujeme 31 z nich 
(veřejné, uzavřené, tajné). Během 
února byla zaznamenána tato témata, 
která se opakují dlouhodobě:

1) odpor proti EU, podpora 
vystoupení České republiky 
z EU (explicitně 4 skupiny, ale 
téma se velmi silně objevuje 
ve všech skupinách),

2) odpor proti islámu a odpor 

Trollové – vybrané osoby pro tento měsíc

Facebook

Radka Hladíková,  
významná postava spojení na AfD

KDO: Radka Hladíková

KDE:  
www.facebook.com/radka.hladikova.71

CO: Významná postava dezinfor-
mační scény, podle svých slov pra-
cuje pro poslankyni Bundestagu za 
AfD Beatrix von Storch, podílela se 
Zdeňkem Chytrou na kampani AfD, 
jezdí na akce, které natačí Raptor TV 
(Žarko Raptor Jovanovič), je jedna 
z členek spolku „Čest, svoboda, re-
spekt“, který koná akce o „slovan-
ské vzájemnosti“ přímo v prostorách 

Ruského střediska vědy a kultury při 
Velvyslanectví Ruské federace v ČR 
a tato skupina slouží také ke sdílení 
článku a dokumentů, které pak ko-
lují v řetězových emailech. Skupi-
na se podílí na koordinaci místních 
českých akcí (pozvánky na pochod 
Prahou 2. 3. 2019), útok na BIS kvůli 
údajnému zasahování do dějin děje-
pisu, obrana „tradičních hodnot“ ver-
sus „gender“.

PROČ: Aktivní spojení mezi AfD 
a českými „vlastenci“. Otázka je za 
co je tedy poslankyní AfD placena, 

↗ 
Hladíková s Beatrix von Storch s dal-
šími členy AfD v ruské restauraci 
v Berlíně.

https://www.facebook.com/radka.hladikova.71
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když většinu času je v ČR a organi-
zuje „vlastenecké“ a proruské akce? 
Zajímavé v souvislosti s informací 
o finanční podpoře AfD z Ruska.

Zdeněk Chytra,  
významná postava, spojení na AfD

KDO: Zdeněk Chytra

KDE:  
www.facebook.com/chytra.zdenek

CO: Další významná postava z okru-
hu (Raptor, Černohorský, Hladíková), 
údajně také poslanecký asistent po-
slance Bundestagu, za AfD. Aktivně 
se podílel na odmítnutí migračních 
paktů (naši poslanci neměli k dispo-
zici žádný překlad, jen jeho zmani-
pulovaný).

PROČ: Přináší témata, překládal 
tzv. Istanbulskou úmluvu, na kterou 
i často útočí, spojení s AfD, vystu-
puje na Svobodném vysílači, spolu-
práce s Aeronetem, překlad migrač-
ních paktů vydal Adam B. Bartoš, 
spolupracuje s Parlamentními listy. 
(viz www.parlamentnilisty.cz/arena/
rozhovory/Krajan-Chytra-hlasi-z-

Berlina-Nemci-vychazeji-do-ulic-
-Media-tu-milovala-Drahose-ale-od-
purci-migrace-nam-zavidi-Zemana-
Mam-v-sousedstvi-imigranty-potka-
vam-je-jen-vecer-a-v-noci-523687)

↑ 
Citace z knihy: Proto jsem do sborníku kromě analýzy Globálního paktu z pera ak-
tivisty a poslaneckého asistenta německé AfD Zdeňka Chytry (text první) a vedle 
doslovného znění Marrakéšské deklarace v překladu, který exkluzivně přinesl server 
Aeronet.cz (text druhý) zahrnul i text o Kalergiho plánech na vybudování nové evrop-
ské rasy (text čtvrtý). Na důkaz toho, že si nebezpečí pomalého naplňování rasistic-
kých vizí Panevropanů uvědomovali už před padesáti lety, přináším i překlad slavné 
řeči britského poslance Enocha Powella (text třetí), který statečně poukázal na dů-
sledky, které multikulturalismus pro Velkou Británii znamenal už v šedesátých letech.

https://www.facebook.com/chytra.zdenek
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krajan-Chytra-hlasi-z-Berlina-Nemci-vychazeji-do-ulic-Media-tu-milovala-Drahose-ale-odpurci-migrace-nam-zavidi-Zemana-Mam-v-sousedstvi-imigranty-potkavam-je-jen-vecer-a-v-noci-523687
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krajan-Chytra-hlasi-z-Berlina-Nemci-vychazeji-do-ulic-Media-tu-milovala-Drahose-ale-odpurci-migrace-nam-zavidi-Zemana-Mam-v-sousedstvi-imigranty-potkavam-je-jen-vecer-a-v-noci-523687
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krajan-Chytra-hlasi-z-Berlina-Nemci-vychazeji-do-ulic-Media-tu-milovala-Drahose-ale-odpurci-migrace-nam-zavidi-Zemana-Mam-v-sousedstvi-imigranty-potkavam-je-jen-vecer-a-v-noci-523687
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krajan-Chytra-hlasi-z-Berlina-Nemci-vychazeji-do-ulic-Media-tu-milovala-Drahose-ale-odpurci-migrace-nam-zavidi-Zemana-Mam-v-sousedstvi-imigranty-potkavam-je-jen-vecer-a-v-noci-523687
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krajan-Chytra-hlasi-z-Berlina-Nemci-vychazeji-do-ulic-Media-tu-milovala-Drahose-ale-odpurci-migrace-nam-zavidi-Zemana-Mam-v-sousedstvi-imigranty-potkavam-je-jen-vecer-a-v-noci-523687
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krajan-Chytra-hlasi-z-Berlina-Nemci-vychazeji-do-ulic-Media-tu-milovala-Drahose-ale-odpurci-migrace-nam-zavidi-Zemana-Mam-v-sousedstvi-imigranty-potkavam-je-jen-vecer-a-v-noci-523687
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krajan-Chytra-hlasi-z-Berlina-Nemci-vychazeji-do-ulic-Media-tu-milovala-Drahose-ale-odpurci-migrace-nam-zavidi-Zemana-Mam-v-sousedstvi-imigranty-potkavam-je-jen-vecer-a-v-noci-523687
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Twitter

Michal Miia

KDO: Michal Miia, vystupuje pod 
dvěma profily a ještě má pravděpo-
dobně další v záloze.

KDE: twitter.com/search?f=users& 
vertical=default&q=michal%20miia 
&src=typd

CO: Propaguje systematicky Rusko.

PROČ: Kromě propagace Ruska 
a jeho politiky jde o útočného a agre-
sivního „diskutéra“.

Jan Antoš

KDO: Jan Antoš

KDE: twitter.com/antosjan

CO: Podpora nacismu a nacionalis-
mu, podpora Ruska, šíří dezinformač-
ní obsah proti EU, proti ČT apod.

PROČ: Splňuje všechny atributy tro-
lla tím, jaký obsah systematicky šíří.

https://twitter.com/search?f=users&vertical=default&q=michal miia&src=typd
https://twitter.com/search?f=users&vertical=default&q=michal miia&src=typd
https://twitter.com/search?f=users&vertical=default&q=michal miia&src=typd
https://twitter.com/antosjan
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Tvůrci řetězových emailů

Vybrané příklady tvůrců a šiřitelů 
řetězových emailů. Naším cílem je 
zmapovat nejaktivnější tvůrce a šiři-
tele řetězových emailů analýzou sítě 
jejich vztahů, zejména těch emailů 
s nejnebezpečnějším obsahem (lživá 
zdravotnická doporučení, šíření ne-
návisti a šíření proruské propagandy).

11. 2. 2019 
Řetězový email  

„K Transparency International (TI)“

Dva ze čtyř souborů (překlopené tex-
ty z webu Parlamentní listy), vytvo-
řila paní Řemenářová na služebním 
počítači (firmy AutoCont CZ, a. s.) – 
obsahem je útok na TI, pozastavení 
nad tím, proč zrovna úřad v Černo-
šících a TI vyšetřují Babiše, napadá 
financování TI.

Firma AutoCont dodává bezpečnost-
ní, účetní a jiný software několika 
obcím a státním institucím v rámci 
státních zakázek.

27. 1. 2019 
Řetězový email „Herci,  
a nejen oni, kontra národ“. 

Citace: „Je odporné to, že tyto figurky 
a morální zkrachovalci mají možnost 
ty svoje myšlenkové zvrhlosti pre-
zentovat na obrazovkách.“ Obsahem 
je jmenovitý útok na vybrané herce, 
zpěváky a veřejně známé osoby. Ob-
sah je nenávistný a útočný.

Tento nebezpečný email byl podle 
metadat šířen z počítače Policie ČR.

Zachycený 18. 9. 2018, vytvořený 
(editovaný) 1. 7. 2018

Řetězový email „Šok v Paříži“ šíří 
nepravdivé informace o situaci v Pa-
říži zaplavené „migranty“ a pozasta-
vuje se nad převahou osob barevné 
pleti v hromadné dopravě, lže o vy-
prázdněných veřejných muzeích, po-
pisuje stav ohrožení, o kterém hovoří 
jako o „občanské válce“.

Podle zjištěných údajů je autorem 
Jarda pracující ve společnosti ABX. 
Společnost ABX působí v Ústí nad 
Labem a jediný Jarda ve firmě je ve-
doucí servisního oddělení pan Jaro-
slav Němec.

Kulturní okénko

Jiná doba, jiný protivník, jiné zbraně. 
Jinak sedí.

https://www.youtube.com/watch? 
v=PdhmODA8M64

https://www.youtube.com/watch?v=PdhmODA8M64
https://www.youtube.com/watch?v=PdhmODA8M64

