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Úvod

Vydáváme další díl informačního měsíčníku, ve kterém 
Čeští elfové shrnují dezinformace nebo manipulativní ob-
sah v českém online prostoru. Monitorujeme aktivity, kte-
ré mají za cíl podporovat hlavně zájmy Ruské federace 
(RF) nebo Čínské lidové republiky (ČLR), ale i domácích 
aktérů, kteří vědomě či nevědomě působí proti strategic-
kým zájmům České republiky. V České republice takto 
působí mnoho domácích subjektů, které vědomě slouží 
zájmům cizích diktatur. Často se jedná o osobnosti ve-
řejného a politického života, které dávno ztratily morální 
zábrany z oportunistických důvodů nebo díky vlastním 
komplexům. Někteří se považují za osamocené bojovní-
ky za různé (někdy zvrácené) myšlenky a stávají se tak 
tzv. užitečnými idioty, kteří napomáhají zájmům vůči Čes-
ku nepřátelských diktatur. Strategické zájmy přímo ovliv-
ňují schválené životní zájmy České republiky (suverenita, 
politická nezávislost, obrana demokracie a právního státu 
a ochrana základních lidských práv a svobod obyvatel).

Materiál je připravován hnutím Českých elfů a všechny 
přehledy dezinformačních aktivit lze nalézt na www.cesti- 

-elfove.cz.

Naše práce je nepříjemná organizátorům dezinformačních 
aktivit a dezinformátoři se v duchu svých zvyků snaží lhát. 
Například formou falešných facebookových skupin nebo 
webů s názvem „elf“ apod. Dbejte prosím na přesné za-
dávání 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 prosím 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. 
Zde naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vybra-
ných dezinformačních webů a speciální přehledy dezin-
formací týkajících se epidemie COVID-19.

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
mailto:cesti.elfove@gmail.com
mailto:cesti.elfove@gmail.com
http://www.cesti-elfove.cz
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ÍProsinec: shrnutí obsahu a komentář

Nejdůležitější témata a zjištění

Epidemie COVID-19 se v prosinci stala dominantním té-
matem, které vytlačuje všechny ostatní, přestože zprávy 
s tímto tématem nadále obsahují často další a to buď proti-
západní (proti EU, proti NATO, proti USA) nebo proruské 
narativy přímo a zjevně podporující infomační působící 
Ruské federace. Samotné COVID dezinformace se v čase 
přizpůsobují situaci tak, aby maximálně pokračovali ve 
vyvolání sváru a radikalizace v napadené společnosti. 
V prosinci byla nejčastějším tématem vakcinace.

COVID dezinformace šíří známe proruské dezinformační 
zdroje a to jak weby, Facebookové skupiny, tak i osoby, 
politici a politické strany (silnou roli hraje SPD a KSČM). 
Konkrétně SPD drží i tradiční linku podpory kremel-
ských narativů a to i těch šířených samozvanou konzulkou 
tzv. Doněcké osvobozenecké republiky (což jsou prokre-
melští separatisté, považovaní na Západě za teroristy) Ne-
lou Liskovou.

Témata v prosinci 2020 podrobněji

COVID-19 – dominují témata zaměřená proti vakcinaci. 
Sílí téma nebezpečnosti vakcíny (šíří se hoax o tom, že 
způsobuje neplodnost, šíří se dezinformace o jejím nedo-
statečném testování, o údajných úmrtích a velkém množ-
ství nežádoucích účinků vakcíny). Západní vakcíny jsou 
prezentované jako neúčinné a veřejné očkování vybraných 
osob je popisované jako zfalšované. Dále je zpochybňována 
existence epidemie i nebezpečnost viru a onemocnění. Zů-
stávají konspirační teorie o snahách na ovládnutí světa (epi-
demii připravily elity, očkovaní jsou čipovaní pro sledování 
a kontrolu). Je podporováno šíření protestů proti vládním 
protiepidemickým opatřením a výzvy k jejich nedodržová-
ní. Velmi silný je narativ o cílené likvidaci živnostníků, ma-
lých podniků a služeb ve prospěch mezinárodních korpo-
rací. Zejména sociálními sítěmi je šířena přímo Sputnikem 
propagovaná teorie prof. Berana o „ochraně zranitelných“ 
namísto vládních plošných opatření. Šíří se protesty proti 

„omezování práv neočkovaných“.

Dezinformátoři využívají aktuální COVID-19 celospole-
čenskou tématiku k prosazení dalšího sdělení, například 

kritiku EU, kritiku demokracie, rozsévání nejistoty kolem 
funkčnosti vakcín, podrývání autorit a podobně.

Jakkoliv lze vládní opatření zejména v důsledku chybějící 
strategické komunikace skutečně kritizovat, je zásadní roz-
díl mezi společenskou diskuzí a kritikou a mezi zjevným 
zneužíváním krize k rozvrácení společenské diskuze. Cílem 
výše uvedených narativů je právě vytvoření maximálních 
rozporů a radikalizace a tedy ve výsledku oslabení ČR.

Volby v USA – zdůrazňování údajné neregulérnosti vo-
leb, probíhajících odvolání amerických států (opět rádoby 

„zasvěceně“ komentuje Ivan David, SPD). Údajné voleb-
ní podvody (počítání hlasů mrtvých, neexistující voliči, 
vozíky či kufříky s hlasy, zastavení sčítání, když vítězil 
Trump atd.), sílí konspirativní téma QAnon a Joe Biden 
označován jako pedofil.

Česká televize – dezinformační scéna podporuje útoky 
Radních ČT H. Lipovské, L. Veselého, P. Matochy na ne-
závislost České televize a popisuje ČT jako „protivládní“ 
a „opoziční“ (myšleno podporující TOP09 a Piráty, úto-
ky často směřují ze strany oficiálně opoziční strany SPD). 
Jsou organizovány protesty proti kritickým novinářům 
a investigativním pořadům.

Migrace – téma, které kvůli epidemii ustoupilo do poza-
dí, drží při životě z českých politických aktérů především 
SPD a pro-kremelští aktivisté spolupracující s doněckými 
separatisty a teroristy. Migrace, která je automaticky před-
kládána jako příchod muslimů a islámu do Evropy, je po-
pisována jako zdroj nebezpečí teroristických útoků. Líčení 
nebezpečného Západu proti poklidu a bezpečí v zemích 
V4. Tento měsíc bylo téma doplněno o zmínky o zadrže-
ných migrantech na území ČR a podílu/neschopnosti mi-
nistra Hamáčka.

Útoky na EU – sílí útoky na EU kvůli údajné podpoře mi-
grace, kterou údajně EU plánuje a podporuje (útoky orga-
nizuje zejména SPD a zejména I. David), je zpochybňo-
vána ekonomická výhodnost členství, je oslavován Brexit 
jako ukázka jak je možné a výhodné z EU vystoupit. Jsou 
podporovány snahy Polska a Maďarska blokovat rozpočet 
EU (v souvislosti s kritikou EU týkající se nedodržování 
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Ídemokratických principů v legislativě). V souvislosti s no-
vým zákonem na povinné kvóty českých potravin jsou pu-
blikovány lži o záměrném vývozu nekvalitních potravin 
z ostatních zemí EU do Česka (sugestivní fotografie ples-
nivých potravin) a nový zákon je podporován.

Armáda – jsou podporovány škrty v rozpočtu s tím, že 
AČR nemá „sloužit NATO“, ale bránit hranice ČR. Čeští 
vojáci jsou napadáni jako „žoldáci“, kteří si na misích vy-
dělají „těžké love a pak žijí jako rentiéři“. Aktivní, kromě 
pro-kremelských aktivistů, jsou zejména KSČM a SPD.

Západ je prohnilý – podle dezinformačních webů je Zá-
pad v morálním úpadku, který dorazil i k „nám“, jako vzor 

„tradičních hodnot“ je často dáváno Rusko. Sem spadají 
různé útoky na „genderismus“, „multikulturalismus“ atp. 
Obnovila se až studenoválečnická rétorika, která popisuje 
soupeření mezi USA na jedné a Ruskem a Čínou na druhé 
straně. V souvislosti s touto rétorikou se objevují rady se 
od tohoto soupeření držet stranou (narativ „soupeření vel-
mocí“, „všichni jsou špatní“).

Nejčastější cíle útoků

EU, USA, NATO, Angela Merkel, Joe Biden, Kamala Ha-
rris, Andrej Babiš (ANO), Ivan Bartoš (Piráti), Jan Blatný, 
Jana Maláčová (ČSSD), Jan Hamáček (ČSSD), Tomáš Pe-
tříček (ČSSD), Petr Dvořák (ČT), Věra Jourová, Ursula 
von der Leyenová, George Soros, Václav Havel, Michal 

Koudelka (BIS), Václav Moravec (ČT), Mikuláš Minář, 
Petr Pavel, vláda ČR, Bezpečnostní informační služba, 
Česká televize, Piráti, TOP09, STAN, US Demokraté, 
Green New Deal, Antifa, Black Lives Matter, LGBTQ, ne-
omarxisté, „progresivisté“, migranti a uprchlíci, nezisko-
vé organizace, multikulturalismus, genderové hnutí, far-
maceutická lobby, demokratická opozice, mainstreamová 
média, nadnárodní korporace, Facebook, Pfizer/BioNTech, 
Dr. Anthony Fauci

Trendy v šíření

Všechny dezinformační kanály, ať weby, Facebookové 
skupiny nebo řetězové e-maily, které dříve šířily prorus-
kou agendu a dezinformace zaměřené proti Západu, nyní 
šíří v dominantní míře COVID dezinformace. Ty se v čase 
proměňují, v prosinci byly zaměřeny proti vakcinaci 
(a současně podporovaly ruskou vakcínu Sputnik). Kromě 
nejčastějších a tradičních zdrojů se objevují nové zdroje, 
ať Facebookové skupiny nebo weby, které se zaměřují na 
vakcinaci a zkouší, zda na trhu pozornosti uspějí. Obecný 
vzorec šíření ale zůstává stejný, informace se objeví na 
dezinformačním webu, který ji často převezme z ruského 
propagandistického webu Sputniknews a informace je pak 
šířena s pomocí sociálních sítí, dominantně Facebooku 
a řetězových e-mailů. Nejúspěšnější narativy zasahují 
miliony čtenářů. Velmi aktivní jsou skupiny proruských 
aktivistů, ale i činných politiků a to zejména ze stran SPD 
a KSČM.

Nejčastější média šířící proruskou propagandu v prosinci 2020
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A. Monitoring on-line médií

 » z COVID-19 dezinformací jasně vedl narativ proti 
očkování, který představoval 75 % všech COVID-19 
dezinformací,

 » dezinformace spojené s COVID-19 očkováním tedy 
tvořily celých 60 % všech dezinformačních článků 
publikovaných na českém internetu, což je zcela 
nevídané číslo,

 » jak ukazuje graf nejčastějších zdrojů dezinformací, 
zdroji jsou weby, které v minulosti prioritně šířily 
proruskou propagandistickou agendu, která 
zůstává na pořadu dne, v prosinci ale ustupuje 
tématu COVID, které ale velmi často obsahuje další 
proruské propagandistické narativy.

V prosinci 2020 bylo zpracováno v našem systému 
150 897 článků v češtině.

 » Mezi nejaktivnějšími zdroji již tradičně byl pravdive.
eu, následován ct24.news a s odstupem pravyprostor.cz, 
parlamentnilisty.cz a arfa.cz,

 » do alespoň jedné z 24 podrobných kategorií 
zaměřených na dezinformace „spadlo“ 1 467 článků, 
20 % pokles oproti předcházejícímu měsíci lze přičíst 
na vrub vánočním svátkům,

 » alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, Anti-
Liberalismus, COVID-19 – konspirace, Pro-kremelský 
narativ a O bezpečnosti manipulativně) zazněl 
v 1 386 článcích,

 » zcela dominující byly dezinformace ohledně 
COVID-19, které představovaly téměř 80 % všech 
dezinformačních článků,
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Příklady dezinformačních článků proti očkování:

Dílčí narativ: Tisíce lidí postiženy vedlejšími účinky vak-
cíny firmy Pfizer

Titulek: „Tisíce postižených lidí po COVID-19 vakcíně!“ 
hlásí USA. „Alergici by se neměli nechat očkovat vůbec.“ 
Nejčasnější potíže: bolesti hlavy, svalů, zimnice…

https://www.arfa.cz/tisice-postizenych-lidi-po-covid-
19-vakcine-hlasi-usa-alergici-by-se-nemeli-nechat-ocko-
vat-vubec-nejcasnejsi-potize-bolesti-hlavy-svalu-zimni-
ce/#.YAc3A8VKgUp

Citace: „Proč česká média neinformují o vedlejších účin-
cích a nebezpečí vakcíny proti covid-19? Sami tomu ne-
věříme, že je prioritou obchod s vakcínami a ne zdraví 
občanů. Zde jsou rizika, o kterých lidé měli vědět. Pod-
le nových dat z amerického Centra pro kontrolu nemocí 
(CDC) jsou hlášeny tisíce lidí, kteří po podání vakcíny na 
COVID-19 od firmy Pfizer nejsou schopni vykonávat běž-
né denní aktivity nebo vyžadovaly odborné ošetření.“

Dílčí narativ: Veřejné očkování je podvod

Titulek: Pod lupou: Podivná vakcinace premiéra Babi-
še (66) a válečné veteránky Řepíkové (95). Proč dostali 
vpich každý jinak? Co vlastně premiérovi píchli a bylo 
snad celé jen divadlo?

https://www.arfa.cz/pod-lupou-podivna-vakcinace-pre-
miera-babise-66-a-valecne-veteranky-repikove-95-proc-
dostali-vpich-kazdy-jinak-co-vlastne-premierovi-pichli-a

-bylo-snad-cele-jen-divadlo/#.YAc4TcVKgUp

Citace: „V České republice dnes odstartovala vakcinace 
s velmi ambiciozním cílem: Očkovat 70 procent, tedy 
7 milion milionů obyvatel. K tomuto neuvěřitelně vysoké-
mu číslu vede mimo jiné cesta přes vakcinaci novorozenců 
a k smrti vyděšené důchodce.“

Dílčí narativ: Vakcinace a omezení práv

Titulek: ŠÍLENSTVÍ A OTROCTVÍ JIŽ NA CESTĚ 
K NÁM!!! Slovenská televize přinesla reportáž o pod-
kožním čipování ve Švédsku, proroctví se naplňuje beze 

zbytku, bez znamení šelmy na ruce nebo na čele neprodáš 
a nenakoupíš! Odemykání dveří, nastupování do MHD, 
vstupování do obchodů, startování automobilu, placení 
v obchodech, přihlašování na web, k bankovnímu účtu, 
zdravotní karta, občanský průkaz, cestovní pas, covidový 
pas a informace o testování a očkování, to všechno pod 
kůží v čipu na ruce nebo na čele! Konspirace se znovu 
stala realitou! (VIDEO) – TOP INFO!!!

https://cz24.news/silenstvi-a-otroctvi-jiz-na-ceste-k-nam
-slovenska-televize-prinesla-reportaz-o-podkoznim-ci-
povani-ve-svedsku-proroctvi-se-naplnuje-beze-zbytku-
bez-znameni-selmy-na-ruce-nebo-na-cele-neprodas-a-ne/

Citace: „Jednoho dne se nikam nedostanete, protože vám 
neotevřou dveře. Bez ověření očkování a testu pomocí 
podkožního čipu vás dovnitř nepustí“

Dílčí narativ: Očkování způsobuje neplodnost

Titulek: COVID VAKCÍNY ZPŮSOBUJÍ STERILI-
ZACI ŽEN A DALŠÍ PROBLÉMY

https://cz24.news/covid-vakciny-zpusobuji-sterilizaci-zen
-a-dalsi-problemy/

Citace: „Je závažné podezření, že vakcíny proti Covid-19 
budou způsobovat sterilizaci žen, a zároveň možná i vý-
znamně zhoršovat průběh infekce Covid.“

https://www.arfa.cz/tisice-postizenych-lidi-po-covid-19-vakcine-hlasi-usa-alergici-by-se-nemeli-nechat-ockovat-vubec-nejcasnejsi-potize-bolesti-hlavy-svalu-zimnice/%23.YAc3A8VKgUp
https://www.arfa.cz/tisice-postizenych-lidi-po-covid-19-vakcine-hlasi-usa-alergici-by-se-nemeli-nechat-ockovat-vubec-nejcasnejsi-potize-bolesti-hlavy-svalu-zimnice/%23.YAc3A8VKgUp
https://www.arfa.cz/tisice-postizenych-lidi-po-covid-19-vakcine-hlasi-usa-alergici-by-se-nemeli-nechat-ockovat-vubec-nejcasnejsi-potize-bolesti-hlavy-svalu-zimnice/%23.YAc3A8VKgUp
https://www.arfa.cz/tisice-postizenych-lidi-po-covid-19-vakcine-hlasi-usa-alergici-by-se-nemeli-nechat-ockovat-vubec-nejcasnejsi-potize-bolesti-hlavy-svalu-zimnice/%23.YAc3A8VKgUp
https://www.arfa.cz/pod-lupou-podivna-vakcinace-premiera-babise-66-a-valecne-veteranky-repikove-95-proc-dostali-vpich-kazdy-jinak-co-vlastne-premierovi-pichli-a-bylo-snad-cele-jen-divadlo/%23.YAc4TcVKgUp
https://www.arfa.cz/pod-lupou-podivna-vakcinace-premiera-babise-66-a-valecne-veteranky-repikove-95-proc-dostali-vpich-kazdy-jinak-co-vlastne-premierovi-pichli-a-bylo-snad-cele-jen-divadlo/%23.YAc4TcVKgUp
https://www.arfa.cz/pod-lupou-podivna-vakcinace-premiera-babise-66-a-valecne-veteranky-repikove-95-proc-dostali-vpich-kazdy-jinak-co-vlastne-premierovi-pichli-a-bylo-snad-cele-jen-divadlo/%23.YAc4TcVKgUp
https://www.arfa.cz/pod-lupou-podivna-vakcinace-premiera-babise-66-a-valecne-veteranky-repikove-95-proc-dostali-vpich-kazdy-jinak-co-vlastne-premierovi-pichli-a-bylo-snad-cele-jen-divadlo/%23.YAc4TcVKgUp
https://cz24.news/silenstvi-a-otroctvi-jiz-na-ceste-k-nam-slovenska-televize-prinesla-reportaz-o-podkoznim-cipovani-ve-svedsku-proroctvi-se-naplnuje-beze-zbytku-bez-znameni-selmy-na-ruce-nebo-na-cele-neprodas-a-ne/
https://cz24.news/silenstvi-a-otroctvi-jiz-na-ceste-k-nam-slovenska-televize-prinesla-reportaz-o-podkoznim-cipovani-ve-svedsku-proroctvi-se-naplnuje-beze-zbytku-bez-znameni-selmy-na-ruce-nebo-na-cele-neprodas-a-ne/
https://cz24.news/silenstvi-a-otroctvi-jiz-na-ceste-k-nam-slovenska-televize-prinesla-reportaz-o-podkoznim-cipovani-ve-svedsku-proroctvi-se-naplnuje-beze-zbytku-bez-znameni-selmy-na-ruce-nebo-na-cele-neprodas-a-ne/
https://cz24.news/silenstvi-a-otroctvi-jiz-na-ceste-k-nam-slovenska-televize-prinesla-reportaz-o-podkoznim-cipovani-ve-svedsku-proroctvi-se-naplnuje-beze-zbytku-bez-znameni-selmy-na-ruce-nebo-na-cele-neprodas-a-ne/
https://cz24.news/covid-vakciny-zpusobuji-sterilizaci-zen-a-dalsi-problemy/
https://cz24.news/covid-vakciny-zpusobuji-sterilizaci-zen-a-dalsi-problemy/
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Dlouhodobě sledujeme tyto dezinformační a manipulativní weby, které se ve výsledcích  
IT analýzy objevují nejčastěji

Aeronet, Sputniknews, Nová republika, Parlamentní listy, 
Pravý prostor, Protiproud.

[obrázek pokračuje na další stránce]
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Kvalitativní souhrn

Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů, po-
drobnější informace naleznete na našem webu (www.cesti- 

-elfove.cz).

Sledovanými zdroji jsou Aeronet, Sputniknews, Nová repub-
lika, Parlamentní listy, Pravý prostor, Protiproud. Vedle té-
mat 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 dostávají na sledovaných webech prostor, 
se nemusí jednat přímo o šiřitele dezinformací, ale může se 
jednat o osoby a subjekty, jejichž názory souzní s cíli sledo-
vaných webů a narativy, které chtějí tyto weby propagovat. 
Může se stát, že se ten samý subjekt stane ve sledovaném 
období jak cílem podpory, tak cílem útoku.

V prosinci sledované dezinformační weby pokračují 
v trendech, které bylo možné identifikovat již v listopa-
du – jedná se zejména o pandemii COVID-19, dále útoky 
na EU, dění v USA, zejména v souvislosti s prezident-
skou volbou, a dění v ČT. Mezi dalšími významnějšími 
tématy je možné jmenovat migraci a islamizaci, dostavbu 
Dukovan či útoky na ruského opozičního politika Alexije 
Navalného.

Dlouhodobé rámce, které můžeme na dezinformačních 
webech sledovat, pak korespondují s útoky směřova-
nými proti demokracii a západním demokratickým 
hodnotám, a naopak obhajující autoritářské nebo an-
tiliberální tendence. Tyto jsou ovšem často prezentová-
ny jako ochrana údajných konzervativních hodnot proti 
nesmyslnému a úpadkovému „neomarxismu“ a dekaden-
ci Západu. Není překvapením, že jako ochránci těchto 
hodnot a příklady hodné následování, jsou vykreslovány 
Rusko a v kontextu EU také Maďarsko, Polsko nebo po-
litičtí vůdci koncentrovaní na krajní části ideologického 
spektra. Z domácích témat se jedná o útoky na celou 
řadu institucí demokratického státu – jmenovat mů-
žeme např. strany demokratické opozice, neziskové or-
ganizace, veřejnoprávní média, zpravodajské služby, aj.). 
Z témat zahraničních se pak jedná o vedle již zmíněných 
útoků na fungování Evropské unie a proti-unijní na-
rativy, také o útoky na NATO a další spojence, a rovněž 

narativy spojené s na jedné straně úpadkem Západu a na 
straně druhé vzestupem (staro) nových velmocí – zejména 
Ruska a čím dál intenzivněji také Čínské lidové republiky. 
Výše jmenovaná témata tvoří agendu sledovaných dezin-
formačních webů bez ohledu na aktuální dění, naopak je 
jimi aktuální dění velmi často rámováno. Z dlouhodobé 
perspektivy může toto rámování rozmělnit hodnoty, na 
kterých stojí česká státnost a pozice ČR v mezinárodním 
prostředí.

Téma pandemie koronaviru se objevuje ve větší nebo 
menší míře v obsahu sledovaných webů po téměř celý 
rok 2020. Vedle bagatelizace nákazy COVID-19 se čím 
dál častěji objevují také silné proti-vakcinační narati-
vy. S tím souvisí i útoky na preventivní opatření v boji 
s pandemií a podobně jako v říjnu či listopadu se objevují 
i útoky na konkrétní opatření vlády. Proti-vakcinační nara-
tivy jsou posílené o prvky konspirací – má se jednat o vý-
sledek tlaku farmaceutické lobby a globálních elit, která 
prostřednictvím vakcín chtějí zotročit a ovládat lidstvo. 
Výjimku tvoří ruská vakcína Sputnik, kterou sledované 
dezinformační weby naopak propagují. Proti-vakcinační 
narativy mohou být rizikové z hlediska podrývání důvě-
ry ve vakcíny jako nezbytného prostředku v boji proti 
nakažlivým a závažným chorobám. Nízká ochota lidí 
nechat se očkovat proti koronaviru může mít také za ná-
sledek to, že se s dopady pandemie na zdraví i ekonomiku 
budeme potýkat delší dobu.

Evropská unie patří k dlouhodobým cílům útoků sle-
dovaných dezinformačních webů. V prosinci se nicmé-
ně staly útoky více konkrétní, čímž tyto weby navazují na 
svou aktivitu z listopadu. Jednalo se zejména o útoky na 
plány v oblasti migrace, ekologické politiky nebo ochra-
ny menšin. Doznívaly útoky na EU v souvislosti s pod-
míněním čerpání evropských prostředků dodržování vlády 
práva. Sledované weby v této souvislosti dlouhodobě pod-
porují Polsko a Maďarsko a tamní politiky ve sporu právě 
s Evropskou komisí.

Prezidentské volby v USA tvoří již několik měsíců pod-
statnou část agendy dezinformačních webů z hlediska sle-
dování dění v USA. Po vítězství Joe Bidena weby ještě 
posílily linku věnovanou zpochybňování voleb a prokla-
macím, že se jednalo o manipulace v režii nadnárodních 
elit a tzv. deep state. Podporovanou stranou je stejně jako 
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před volbami Donald Trump a Republikánská strana, na-
opak Demokraté a Joe Biden jsou vykreslováni jako strana 
vedená zájmy globálních elit, případně manipulovaná pro-
gresivním a levicovým křídlem strany.

Dalším z podstatných témat sledovaných webů jsou úto-
ky na ČT. Ty mají za cíl vykreslit veřejnoprávní médium 
jako „stranické“ a neobjektivní, nadržující stranám opozi-
ce (zejm. Pirátům nebo TOP09) a naopak potlačující hlasy, 
které jsou sledovanými weby preferované. Dezinformační 
weby hájí postup některých radních, zejm. pak Pavla Ma-
tochy nebo Hany Lipovské, a útočí na jejich kritiky.

Dalších témat, která je možné jmenovat jako více zastou-
pené v agendě sledovaných dezinformačních webů, je 
migrace. Ta je přímo spojená s islámským fundamenta-
lismem a teroristickými útoky. Migrace je téma, které se 
v narativech dezinformačních webů objevuje opakovaně, 
je rámováno téměř výhradně jako bezpečnostní hrozba, 
a často automaticky spojováno s islámským fundamenta-
lismem a terorismem. V souvislosti s migrací je vedle ne-
ziskových organizací, které pomáhají uprchlíkům, terčem 
útoku také Evropská unie, která dle narativů sledovaných 
webů, nereaguje dostatečně, nebo je přímo viníkem toho, 
že se do Evropy dostávají teroristé. Jiným tématem, kte-
ré se objevuje dominantně na webu Sputnik, je dostav-
ba Dukovan. V narativech o ní je umenšováno bezpeč-
nostní hledisko (zejm. v souvislosti s Ruskem) a naopak 
zdůrazňováno hledisko čistě ekonomické. V tom se trend 
přítomný již v předchozích měsících nemění.

Jak už bylo uvedeno výše a v minulých přehledech, stále 
častěji se v narativech sledovaných webů objevuje až stu-
denoválečné soupeření mezi USA a Západem na straně 
jedné, a Ruskem a nově také Čínskou lidovou repub-
likou, na straně druhé. Rusko a Čína jsou vykreslovány 
jako technologické a vojenské velmoci, v případě Číny je 
zdůrazňován i její obchodní potenciál. USA a Západ jsou 
naopak vykreslovány jako zaostávající a upadající, což je 
dáváno do souvislosti mimo jiné i s liberálními hodnotami 
a demokratickými institucemi.

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podpo-
rovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější 
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledova-
ných zdrojů): Rusko, Polsko, Maďarsko, Donald Trump, 

Viktor Orbán, Vladimir Putin, Rosatom, Tomio Okamu-
ra (SPD), Václav Klaus, Jaroslav Štefec, Hana Lipovská, 
Jana Bobošíková, Sidney Powell, Lynn Wood, Jaroslav 
Štefec, Petr Hampl, Andor Šándor, David Icke, Trikolo-
ra, Václav Klaus ml., Jiří Ovčáček, imunolog Jiří Beran, 
obecně konspirátoři a šiřitelé dezinformací

Osoby a subjekty, jejichž názor byl v těchto zdrojích 
prezentován (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, 
úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu 
sledovaných zdrojů): Michael Flynn, Ivan David, SPD, 
Kreml, Jaroslav Bašta, prezident Miloš Zeman, poslanec 
Marek Benda ODS, Youtuber František Kubásek, Radim 
Panenka, místopředseda Rady ČT Pavel Matocha, Roman 
Pavlík, Rudy Giuliani, Sydney Powellová, Václav Klaus, 
epidemiolog IKEM Petr Smejkal, moderátorka a podni-
katelka Anife Vyskočilová, Imunolog Václav Hořejší, re-
portérka České televize Nora Fridrichová, vědec Jaroslav 
Flegr, Janek Ledecký, Vojtěch Filip (KSČM), Tomio Oka-
mura (SPD), Zdeněk Pohlreich, Luboš Xaver Veselý, hu-
debník Petr Štěpánek, bezpečnostní expert Jaroslav Štefec, 
bývalý slovenský premiér Robert Fico, Zuzana Majerová 
Zahradníková (Trikolora), Markéta Šichtařová, Vladimír 
Pikora, Daniel Landa, Robert Šlachta, Ladislav Jakl, Dmi-
trij Peskov, Daniel Vávra.

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útoči-
ly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější se-
znam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných 
zdrojů): EU, USA, NATO, Angela Merkel, Joe Biden, 
Kamala Harris, Andrej Babiš (ANO), Ivan Bartoš (Piráti), 
Jan Blatný, Jana Maláčová (ČSSD), Jan Hamáček (ČSSD), 
Tomáš Petříček (ČSSD), Petr Dvořák, Věra Jourová, Ursu-
la von der Leyenová, George Soros, Václav Havel, Michal 
Koudelka, Václav Moravec, Mikuláš Minář, Petr Pavel, 
vláda ČR, Bezpečnostní informační služba, Česká tele-
vize, Piráti, TOP09, STAN, US Demokraté, Green New 
Deal, Antifa, Black Lives Matter, LGBTQ, neomarxisté, 

„progresivisté“, migranti a uprchlíci, neziskové organizace, 
multikulturalismus, genderové hnutí, farmaceutická lobby, 
demokratická opozice, mainstreamová média, nadnárod-
ní korporace, Facebook, Pfizer/BioNTech, Dr. Anthony 
Fauci.
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Kvalitativní monitor mainstreamových médií

Jako doplněk provádíme monitoring mainstreamových 
medií, kde v nich sledujeme témata pokrývaná dezinfor-
mační sférou a informačními operacemi Ruska a Číny. 
Sledujeme jak to, která témata jsou zpracovávána, tak i jak 
(zda převažují proruské a pročínské narativy). Důvodem 
je zjištění, že narativy dříve šířené pouze výslovně dez-
informačními zdroji a zdroji přímo navázanými na ruské 
a proruské skupiny, se postupně objevují i v mainstreamo-
vých zdrojích. V tomto hlášení přinášíme pouze přehled, 
v budoucnu jej plánujeme doplnit i o stručnou analýzu. 
Mainstreamovými médii se má na mysli jak veřejnoprávní 
(ČT, Český rozhlas), tak komerční (Hospodářské noviny, 
Ihned.cz, Mladá fronta Dnes, Idnes.cz, Aktuálně.cz, Deník 
N, Respekt, Právo, Novinky.cz, Seznam zprávy a další).

Ve sledovaném období dostává pochopitelně nejvíce pro-
storu pandemie koronaviru. Mainstreamová média se za-
bývají protiepidemickými opatřeními a rovněž protesty 
proti nim, které nabyly na síle. Podstatným tématem je 
stejně jako v listopadu dostavba jaderné elektrárny v Du-
kovanech, konkrétně se pak jedná o otázku vyřazení rus-
kých a čínských firem z důvodu bezpečnostního rizika, 
které představují. Dalším tématem je také cesta poradce 
prezidenta Martina Nejedlého do Moskvy, která proběhla 
zcela mimo jakoukoliv koordinaci s ministerstvem zahra-
ničí. Prostor dostává i neobvyklý úkol, který uložil prezi-
dent Miloš Zeman řediteli BIS Michalu Koudelkovi – dát 
mu seznam ruských agentů na českém území i jejich čes-
kých spolupracovníků nebo informace o praní špinavých 
peněz ruskou mafií na českém území. Takový úkol má 
přitom potenciál ohrozit operace české kontrarozvědky. 
Mainstreamová média se věnují rovněž rozsudkům za te-
rorismus nad Čechy, kteří bojují na straně Ruska v konflik-
tu na Ukrajině.

Ze zahraničních témat je jedním z podstatných témat 
kybernetický útok na platformu SolarWinds, za níž sto-
jí pravděpodobně Rusko. Tento útok má velký potenciál 
poškodit i firmy v ČR. Dále lze zmínit například otravu 
Alexije Navalného, respektive to, jak „napálil“ jednoho 
ze svých travičů, když s ním nahrál cca padesáti minu-
tový rozhovor, aniž by dotyčný tušil, s kým si telefonuje. 
Rusko je zmíněné i v souvislosti s rozšířením sankčního 
seznamu pro osoby z EU. Mainstreamová média se věnují 

rovněž iniciativám EK a internetových gigantů na ome-
zení přístupu ke komunikačním prostředkům teroristům 
a celkově nové protiteroristické strategii Unie. Mainstrea-
mová média se pochopitelně i nadále věnovala dění kolem 
prezidentských voleb v USA a následných žalob ze strany 
neúspěšného obhájce Donalda Trumpa. Dalším z témat, 
které je z hlediska záběru dezinformačních webů relevant-
ní, je i tažení Francie či Rakouska proti radikálním imá-
mům a mešitám.
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Za prosinec 2020 jsme zachytili a zpracovali celkem 
133 e-mailů.

Na prosincové dezinfoscéně celkově opět dominovalo 
téma #COVID-19, následované tématy #konspirace 
#politika česká, a #USA. Četnost výskytu tématu #CO-
VID-19 se již od podzimu drží stabilně nad 10 % ze všech 
označení tagy.

COVID-19 tématické e-mailly často plní úlohu tzv. troj-
ského tématu – využívají aktuální COVID celospolečen-
skou tématiku k prosazení dalšího sdělení, například kri-
tiku EU, kritiku demokracie, rozsévání nejistoty kolem 
funkčnosti vakcín, podrývání autorit a podobně.

Velká část zachycených e-mailů pokračuje v kritice vakcín 
proti koronaviru, zpochybňování jejich funkčnosti; vakcí-
ny mají obsahovat nanoboty aktivované vysíláním 5G sítí 
a podporované umělou inteligencí.

Příklady odpovědí zpracovaných Elfy na vybrané e-maily 
lze nalézt na: https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/. Jsou 
vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily, uvozeny v ti-
tulku „řetězový mail“. Zájemcům ze stran medií je také 
zasíláme.

Poznámky z analýzy

Analytická data za měsíc prosinec, prezentovaná na přilo-
žených grafech ukazují už čtvrtý měsíc za sebou populár-
ní dvojici témat #COVID-19 a #konspirace. Vzhledem 
k dlouhodobému vývoji vidíme velmi podprůměrné výko-
ny témat #uprchlíci a v podstatě také témat #vtip a #za-
jímavost; nadprůměrně je používáno téma #dřív bylo 
líp, a samozřejmě #COVID-19; zajímavé je umístění té-
matu #EU, které je vzhledem k obvyklé četnosti použití 
zanedbáno.

B. Monitoring řetězových e-mailů

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili

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

1) Agresivní NATO Sonda do vojenského 
vysokoškolského vzdělávání v Brně - k zamyšlení.“…
Odborná a morální degradace armády od převratu je 
nepředstavitelná. Vzpomínám si, jak jsme si tehdy 
říkali, že jediná cesta, jak ukončit chaos, rozkrádání, 
nemorálnost a nekompetentnost, je vstup do NATO. 
Byla v tom taková naivní víra, že nám NATO pomůže 
vrátit do armády řád a vojenské profesi prestiž, jaké 
se těšily tolik obdivované západní armády…Po 
skončení studené války měla být rozpuštěna jak 
Varšavská smlouva, tak NATO. Rozpuštěn byl pouze 
jeden pakt, ten druhý zahájil své agresivní války 
pod falešnou záminkou. Největším podporovatelem 
islámského terorismu se staly USA… Ve skutečnosti 
od roku 2014 probíhá třetí světová válka, která má 
charakter hybridního konfliktu. Nevede ho Rusko 
proti NATO, ale NATO proti Rusku.

https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
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2) Zlý pokrok „TESTY A VAKCÍNY NA 
KORONAVIRUS / NANOBOT“ … Tyto nanoroboty 
jsou v PCR testech na covid a budou i ve vakcíně. 
Dělali rozbor těchto testů a našli v nich kovočástice. 
Jsou součinné s 5G sítěmi a AI - Umělou inteligencí. 
Asi si dovedete představit co to udělá s lidmi jakmile 
naplno spustí 5G sítě…Sami nám oznamují a stále 
straší, že uvidíme ve 3. Vlně mrtvé lidi. Oni moc 
dobře vědí proč to říkají. Plány a cíle jedou všude 
stejně, redukce populace…

3) Smyšlení loutkaři „Ke zvážení - (2 minuty poslechu) 
„ N E D Ě L E J T E TO - N E N E C H T E S E O Č- 
K O V A T!!! Očkování skutečně nepotřebujeme - 
řešení je jiné, přirozené a Bohumilé!!! Ve skutečnosti: 
čím více roušek - tím více covidu (dle odborníků, 
ale i dle zdravého rozumu, protože víme, že kyslík 
potřebuje tělo pro správnou funkci imunitního 
systému; na Slovensku při testování zjišťovali 
pokles imunity, a zjistili, že od jara imunita klesla 
o 25%) Opět je potřeba připomenout, že opatření 
pro potlačení pandemie nesmí mít horší následky, 
než samotná pandemie. Navíc, správné potlačení 
pandemie nás učili jako malé děti v poučných 
pohádkách: zavřít původce zla do vězení, tj. ty, kteří 
se nepoučili, chovají se jako malé děti a chtějí stále 
světovládu na úkor běžných dobrých lidí!!!



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény prosinec 2020

13

Relativní podíly témat řetězových e-mailů v různých časových měřítkách. Patrný růst tématu COVID.
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Relativní podíly témat řetězových e-mailů v listopadu a prosinci 2020 a jejich porovnání s dlouhodobými průměry.
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C. Monitoring sociálních sítí

Sledované skupiny:

 » Fórum vlastenců: 7, 5 tis členů
 » Přátelé Ruska v České republice 16,3 tis členů
 » Fanclub Tomia Okamury a SPD: 24 tis členů
 » Stop (zlegalizované) ilegální migraci: 12,1 tis členů
 » CZEXIT – Hnutí Odchod 8,5 tis členů

Myšlenková mapa:

Podrobný popis témat

Covid a opatření:

Objevuje se téma nebezpečnosti očkování, ale mnohem 
více rezonuje narativ o omezení občanských svobod pro 
ty, kteří se nenechají očkovat, podpořený srovnáním s pro-
tižidovskými opatřeními v době protektorátu. Velmi silný 

narativ o cílené likvidaci živnostníků, malých podniků 
a služeb ve prospěch mezinárodních korporací. Přímo 
Sputnikem propagovaná teorie prof. Berana o „ochraně 
zranitelných“.
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Evropská unie:

V souvislosti s projednávaným zákonem o podílu čes-
kých produktů zdůraznění EU jako těch, kdo nás nutí jíst 
a prodávají nám odpad (sugestivní obrázky plesnivých 
a zkažených potravin). Podpora genderové ideologie prý 
způsobí rozklad tradiční rodiny. EU podporuje migraci 
(fotomontáž oficiálního FB příspěvku Evropského parla-
mentu o tom, že ČR má být osídlena 2 miliony migrantů). 
Velmi rezonují údajné „zákulisní informace“ poslance ev-
ropského parlamentu za SPD Ivan Davida. Zdůrazňování 
EU jako nové totality a nového Sovětského svazu.
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Podpora Maďarska a Polska:

Státy V4, které údajně mají odvahu se postavit EU a nene-
chat se donutit ke ztrátě suverenity a jejich vlastní kultu-
ry a jazyka. Ta se pod záminkou ochrany „právního státu“ 
snaží Maďarsko a Polsko dovést k aplikaci „neomarxistic-
ké agendy“ a přijímaní migrantů.
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Česká televize:

Elity napojené na Sorose a neziskovky se snaží zabránit 
řádně zvoleným členům Rady ČT (např. Hana Lipovská) 
poukázat na špatné vedení České televize. Česká televize 
podporuje islám, gender ideologii a multikulturalismus.
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Armáda:

V souvislosti s projednávaným návrhem komunistů ode-
brat 10 miliard Kč Armádě České republiky. Podpora 
AČR podmíněna „že nebude sloužit zájmu NATO a jiným 
státům“, v komentářích líčeni příslušníci AČR jako „žol-
dáci“, „na misích za těžký love a zbytek života rentiéři“, 

„zaprodaní, měli by se raději soustředit na ochranu hranic“.
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Migrace:

Klasický narativ ohrožení, nebezpečí teroristických úto-
ků atd. Líčení nebezpečného Západu oproti poklidu a bez-
pečí v zemích V4. Tento měsíc bylo doplněno o zmínky 
o zadržených migrantech na území ČR a podílu/neschop-
nosti ministra Hamáčka.
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Volby USA:

Zdůrazňování neregulérnosti voleb, probíhajících odvo-
lání amerických států (opět zasvěceně komentuje Ivan 
David). Údajné volební podvody (počítání hlasů mrtvých, 
neexistující voliči, vozíky či kufříky s hlasy, zastavení sčí-
tání, když vítězil Trump atd.), Biden líčen jako pedofil.
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Šíření:

Když dva dělají totéž…

Místopředseda SPD Radim Fiala a samozvaná konzulka 
Doněcké osvobozenecké republiky Nela Lisková zveřej-
nili dva dny po sobě (Fiala 18. 12. , Lisková 20. 12.) na-
prosto totožnou fotografii Jana Hamáčka, zobrazující jeho 
údajné sympatie k islámu. Fotografie kolovala i v minu-
losti, ale zajímavá je i naprostá shoda narativu v popisku, 
která líčí ČSSD jako neo-marxistickou stranu, podporující 
multikulturalismus, islám a genderovou ideologii.

Fiala: „Extremisty jsou podle mého ve skutečnosti sociální 
demokraté. Oni via facti podporují islámský extremismus, 
oni podporují diktátorskou Evropskou unii, oni podporují 
zvrácenou neo-marxistickou teorii genderu, která rozbíjí 
přirozené rodiny a normální svět. To sociální demokraté 
podporují diktaturu globalistů a Nový světový řád.

Lisková: Není divu, když má ČSSD ve svém Dlouhodo-
bém (základním) programu podporu imigrace i multiet-
nické a multikulturní společnosti. Sociální demokraté se 
též zasazují o politické sjednocení Evropy (tedy jinými 
slovy jeden evropský stát), globální vládnutí a nový světo-
vý řád. „Příchod imigrantů může posilovat aktivní složku 
populace, a zmírňovat tak očekávané negativní důsledky 
populačního vývoje,“ tvrdí ČSSD ve svém zásadním pro-
gramovém dokumentu.


