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Úvod

Monitorujeme aktivity, jejichž cílem je podpora zájmů 
Ruské federace (RF) nebo Čínské lidové republiky (ČLR). 
Z toho důvodu monitorujeme i domácí aktéry, kteří vědo-
mě či nevědomě poškozují základní zájmy České republi-
ky, kterými rozumíme základní ústavní hodnoty (zejmé-
na suverenita, politická nezávislost, demokracie, právní 
stát, základní lidská práva a svobody).

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, kteří užívají své standardní zbraně, tedy lži. Mimo 
jiné formou falešných facebookových skupin nebo webů 
s názvem „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 prosím zvýšené pozornosti na phishingové kampa-
ně 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 vlast-
ní 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 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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ÍÚnor: shrnutí nejdůležitějších zjištění

Nejdůležitější témata a zjištění

V únoru dominuje téma covidu, z nejrůznějších narativů 
(zlehčování epidemie, kritika vlády, útoky na vakcinaci) 
sílí, až dominují útoky na vakcinaci a to především zá-
padními vakcínami. Naopak ruský Sputnik V je podporo-
ván, přestože není prověřen. V souvislosti s požadavkem 
na prověření ruské vakcíny odborníky EU sílí útoky na 
EU, která je popisována jako neschopná a odkázaná na 
ruskou pomoc, kterou odmítá z ideologických důvodů. 
V Česku jsou tyto útoky na požadavek prověření Sputni-
ku evropskými odborníky dávány do spojení s podporou 
nedůvěry k Západu. Pokračují útoky na Západ jako de-
kadentní prostor (jsou vyzdvihovány tzv. tradiční hodnoty, 
jejichž ochráncem seprohlašuje Rusko), sílí útoky na USA 
(a osobně na J. Bidena), které jsou popisovány součas-
ně jako v rozkladu a současně jako globální utlačovatel. 
Pokračují útoky na NATO. Problematika migrace jakož-
to bezpečnostního problému „spí“ a vyskytuje se pouze 
v prostředí SPD. Proruské politické strany jsou i nadále 
zejména SPD a KSČM, v závěsu s Trikolorou.

Témata v únoru 2021 podrobněji

Covid-19 – epidemie je zneužívána k útokům především 
na EU. EU je napadána, že není schopna zajistit očko-
vání, ale odmítá pomoc Ruska z ideologických důvodů 
(tím, že vyžaduje odborné prověření vakcíny Sputnik 
V). Narativ epidemie se posunul a z naprostého odmítání 
vakcinace se stalo odmítání západních vakcín a podpora 
ruské vakcíny. Stále existují kampaně protestující proti 
opatřením vlády ČR a zpochybňující závažnost epidemie 
(včetně faktu naplněných nemocnic). Pokračují útoky 
na zdravotnický personál (údajně lžou o rozsahu epide-
mie ze zištných důvodů a záměrně nechávají nemocné 
na lůžkách déle). Nadále je epidemie rámována tvrze-
ním o spiknutí elit (znevažování závažnosti nebo naopak 
záměrné rozšíření viru spjaté s plány na ovládnutí spo-
lečnosti nebo omezení porodnosti, tajení účinných léků, 
komplot vůči Číně nebo Rusku). Sílí zpochybňování 
vědců a vědy jako takové.

USA – volby jsou popisovány jako zmanipulované 
a J. Biden jako neschopný vykonávat úřad. Současně jsou 

USA popisovány jako globální utlačovatelská velmoc 
a stát ve vnitřním rozpadu.

Česká televize, média – pokračují útoky na mainstreamo-
vá média i na konkrétní novináře z ČT. Nejedná se o sa-
mostatné kampaně, spíš jsou tato média často zmiňová-
na v rámci nějaké šířené dezinformace s tím, že „o tom 
mlčí“. Vytvořilo se relativně velké jádro osob ovlivněných 
dezinformační scénou, které je pevně přesvědčeno, že ČT 
a mainstreamová media záměrně lžou a podporují nějakou 
skrytou agendu elit.

Útoky na instituce demokratického státu – proběhlo něko-
lik kampaní zaměřených na Ústavní soud a protestující pro-
ti změnám volebního zákona, které jeho rozsudek vyžaduje. 
Sílí útoky na Piráty, žádná jiná strana není cílem tolika úto-
ků. V řetězových e-mailech roste podpora A. Babiše.

Migrace – migrace jako bezpečnostní a kulturní fenomén 
zůstává tématem pouze v prostředí podporovatelů SPD. 
Má ale potenciál se znovu „vzbudit“.

Útoky na EU – EU je popisována jako neschopná ochránit 
své občany během epidemie, neschopná vyrobit dostatek 
vakcín a z ideologických důvodů odmítající ruskou vak-
cínu Sputnik V. Je podporováno Polsko a Maďarsko proti 
snahám EU o zachování zásad právního státu.

Rusko – pokračují útoky na Navalného, Rusko je popi-
sováno jako globální zachránce v oblasti vakcinace proti 
epidemii, jako ochránce tradičních „přirozených“ hodnot 
a jako silná země s kvalitní vládou, která dokáže zajistit 
národní zájmy a „srovnat do latě“ odpůrce kroků vlády.

Západ je prohnilý – pokračují útoky na EU, USA a NATO 
a Západ jako celek. Jsou napadány údajně dekadentní pro-
jevy (cancel culture, LGBT, podpora menšin), je napadán 
koncept liberální demokracie, je podporováno autoritář-
ství s formálními volbami (Rusko, Čína), které údajně 
lépe chrání národní zájmy. Západ údajně zaostává morál-
ně i ekonomicky a v době epidemie není schopen ochrá-
nit své občany. Objevují se tvrzení o cenzuře na Západě 
v mainstreamových mediích i (mainstreamových) sociál-
ních sítích.
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ÍNejčastější cíle útoků

USA, EU, Západ jako kulturní a hodnotový prostor, Andrej 
Babiš (ANO), Robert Plaga, Jan Hamáček (ČSSD), To-
máš Petříček (ČSSD), Jana Maláčová (ČSSD), Jan Blatný, 
Roman Prymula, MŠMT, opoziční strany a koalice Piráti 
a Starostové/SPOLU, Joe Biden, Kamala Harris, Angela 
Merkel, Igor Matovič, Věra Jourová, Emmanuel Macron, 
Alexij Navalnyj, Bill Gates, Michal Koudelka, František 
Vrábel, Markéta Gregorová (Piráti), Ústavní soud, Pavel 
Rychetský, islám, migranti, západní vakcíny Pfizer-Bio- 
NTech, AstraZeneca a Moderna, Big Pharma, Amnesty 
International, Čeští elfové, George Soros, ČT, Senát ČR, 
Německo, globalismus, progresivismus, islám, migranti, 
WHO, BIS, LGBT+ komunita, deep state, Antifa, ekolo-
gická politika

Trendy v šíření

Je velký rozdíl v cílech útoků a v podporovaných osobách, 
když srovnáme řetězové e-maily a ostatní dezinformač-
ní kanály. V prostředí řetězových e-mailů sílí kampaň na 
podporu A. Babiše a současně jsou napadáni Piráti a jejich 
představitelé. Na žádnou jinou politickou stranu není v ře-
tězových e-mailech útočeno tímto způsobem. Myslíme si, 
že jde o autentickou domácí politickou kampaň A. Babiše 
a ANO.

Nejčastější média šířící proruskou propagandu v únoru 2021
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A. Monitoring on-line médií

 » pokračoval trend započatý v lednu 2021, a to 
intenzifikace ruské propagandy zaměřené na 
podporu ruské vakcíny Sputnik V a prezentování 
akceschopného a pomáhajícího Ruska na pozadí 
a kontrastu neschopné EU. Premiérovy únorové 
návštěvy Maďarska a Srbska byly vodou na mlýn 
dezinformační scéně.

V únoru 2021 bylo zpracováno v našem systému 
160 810 článků v češtině.

 » Do alespoň jedné z kategorií zaměřených na 
propagandu „spadlo“ 1 463 článků,

 » alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, Anti-
Liberalismus, covid 19 - konspirace, Prokremelský 
narativ a O bezpečnosti manipulativně) zazněl 
v 1 400 článcích,

 » narativ covid-19 dezinformace zůstal dominantní a byl 
obsažen v 69 % všech dezinformačních článcích,

 » z toho 55 % všech covid-19 dezinformačních článků 
bylo zaměřeno proti očkování,
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Příklady dezinformačních článků

Titulek: NĚMECKEM SE LAVINOVITĚ ŠÍŘÍ 
ZPRÁVA, ŽE BRITSKÁ MUTACE KORONAVIRU 
VZNIKÁ PO APLIKACI VAKCÍNOU PFIZER-BI-
ONTECH! TAKTO SE NAKAZILO I 14 SENIORŮ 
Z PEČOVATELSKÉHO DOMU V OSNABRÜCKU. 
HÁDEJTE, CO SE STANE V ČR A NA SLOVENSKU, 
AŽ SE ZAČNE NA JAŘE MASIVNĚ OČKOVAT?

https://cz24.news/44223-2/

Citace: „NĚMECKO / VELKÁ BRITÁNIE: Celým Němec-
kem v těchto hodinách otřásá zpráva, která se lavinovitě 
šíří mezi lidmi, přeposílají si informace po telefonech, na 
sociálních sítích, německé úřady mají pohotovost a masiv-
ně cenzurují Facebook a Twitter, ale příliš to nepomáhá, i já 
jsem dostal od kolegů na mobil informace o kauze, která je 
opravdu děsivá a Němci mají rázem ještě větší pochybnosti 
o vakcínách, než měli dosud. Informace už včera dorazila 
i na česká mainstreamová média, ale zpráva ihned zapadla 
a nebyla nijak rozmazávána. Celý víkend se nesl v duchu 
této kauzy a je potřeba, abyste o ní věděli.“

Titulek: SKUTOČNÉ MASOVÉ VYMIERANIE A NI-
ČIVÉ ZDRAVOTNÉ NÁSLEDKY NASTANÚ PO 
NIEKOĽKÝCH MESIACOCH AŽ ROKOCH, PO 
OČKOVANÍ

https://cz24.news/tisice-ludi-umieraju-po-ockovani-mr-
na-vakcinami-tento-muz-zomrel-len-25-minut-po-poda-
ni-vakciny-experti-tvrdia-ze-skutocne-masove-vymiera-
nie-a-nicive-zdravotne-nasledky-nastanu-po-niekolkych-
mesi/

Citace: „USA: 70-ročný muž skolaboval pri odchode z cen-
tra Jacob Javits v Manhattane. Po skolabovaní starší muž 
umrel. Čo bolo príčinou smrti zatiaľ nie je známe, no za-
tiaľ to vyzerá, že za to nemohla vakcína. Po zaočkovaní 
prvou dávkou vakcíny Moderna skolaboval muž pri bráne 
centra, kde očkujú ľudí. Muž skolaboval hneď 25 minút 
po tom, ako ho zaočkovali. Do pár sekúnd mu záchranné 
zložky poskytli prvú pomoc, žiaľ staršieho muža sa nepo-
darilo zachrániť. Okamžite bol prevezený do nemocnice 
Senior Care, kde ako informuje New York Post muž umrel. 
‚Prvotné indície naznačujú, že muž nemal žiadnu alergickú 

reakciu na vakcínu‘ informuje komisár štátneho minister-
stva zdravotníctva v New Yorku Howard Zucker.“

Titulek: Ľudia očkovaní mRNA vakcínami umierajú na 
cytokinovú búrku

https://pravdive.eu/news/269448/ľudia-ockovani-mrna
-vakcinami-umieraju-na-cytokinovu-burku

Citace: „SARS-CoV-2 má nízkou rychlost (slepé) evolu-
ce a představuje sjednocení vlastností, včetně cytokinové 
bouře (dis-regulace imunitního systému), vzniku trombů 
(Ebola, HFRS (hantavirus hemorrhagic fever with renal 
syndrome), horečky dengue a dalších), které byly v minu-
losti prokázány u mnoha jednotlivých virů, nikdy […].“

Titulek: Jak dorazit stát skomírající v předsmrtné agó-
nii? Navrhl to kdo jiný než antičeský arcilotr Hamá-
ček: UZAVŘÍT PRŮMYSL! PŘIŠEL UŽ ČAS NA DE-
FENESTRACI A REVOLUCI???

https://cz24.news/jak-dorazit-stat-skomirajici-v-preds-
mrtne-agonii-navrhl-to-kdo-jiny-nez-anticesky-arcilotr

-hamacek-uzavrit-prumysl-prisel-uz-cas-na-defenestra-
ci-a-revoluci/

Komentář: Článek samotný obsahuje pravdivá fakta, ale 
titulek článku je silně manipulativní a polarizující.

Titulek: NIKDY TO NEBYLO O VIRU, VŽDY TO 
BYLO O VELKÉM RESETU A NWO. PODÍVEJTE 
SE, JAKÉ ZNAMENÍ NOSÍ JEJICH STOUPENCI

https://cz24.news/nikdy-to-nebylo-o-viru-vzdy-to-bylo-o
-velkem-resetu-a-nwo-podivejte-se-jake-znameni-nosi-je-
jich-stoupenci/

Citace: „Je skutečně hodně lidí, jimž nejen totální kolaps 
ekonomiky, ale také zavádění zcela nesmyslných restrikcí, 
na nichž si jen politici zkouší, kam až mohou zajít, nevadí. 
Pokud jsou nejen u nás, ale i v dalších údajně vyspělých 
západních zemích natolik hloupí občané, že věří, že jakýsi 
virus řádí v noci přesně podle hodinek, takže musí zůstat 
uzamčeni doma, pak to strůjcům Velkého resetu jen potvr-
zuje, že jsou ‚ovce‘ již patřičně zpracovány a globální kor-
porátní fašisté mohou přitvrdit.“

https://cz24.news/44223-2/
https://cz24.news/tisice-ludi-umieraju-po-ockovani-mrna-vakcinami-tento-muz-zomrel-len-25-minut-po-podani-vakciny-experti-tvrdia-ze-skutocne-masove-vymieranie-a-nicive-zdravotne-nasledky-nastanu-po-niekolkych-mesi/
https://cz24.news/tisice-ludi-umieraju-po-ockovani-mrna-vakcinami-tento-muz-zomrel-len-25-minut-po-podani-vakciny-experti-tvrdia-ze-skutocne-masove-vymieranie-a-nicive-zdravotne-nasledky-nastanu-po-niekolkych-mesi/
https://cz24.news/tisice-ludi-umieraju-po-ockovani-mrna-vakcinami-tento-muz-zomrel-len-25-minut-po-podani-vakciny-experti-tvrdia-ze-skutocne-masove-vymieranie-a-nicive-zdravotne-nasledky-nastanu-po-niekolkych-mesi/
https://cz24.news/tisice-ludi-umieraju-po-ockovani-mrna-vakcinami-tento-muz-zomrel-len-25-minut-po-podani-vakciny-experti-tvrdia-ze-skutocne-masove-vymieranie-a-nicive-zdravotne-nasledky-nastanu-po-niekolkych-mesi/
https://cz24.news/tisice-ludi-umieraju-po-ockovani-mrna-vakcinami-tento-muz-zomrel-len-25-minut-po-podani-vakciny-experti-tvrdia-ze-skutocne-masove-vymieranie-a-nicive-zdravotne-nasledky-nastanu-po-niekolkych-mesi/
https://pravdive.eu/news/269448/%C4%BEudia-ockovani-mrna-vakcinami-umieraju-na-cytokinovu-burku
https://pravdive.eu/news/269448/%C4%BEudia-ockovani-mrna-vakcinami-umieraju-na-cytokinovu-burku
https://cz24.news/jak-dorazit-stat-skomirajici-v-predsmrtne-agonii-navrhl-to-kdo-jiny-nez-anticesky-arcilotr-hamacek-uzavrit-prumysl-prisel-uz-cas-na-defenestraci-a-revoluci/
https://cz24.news/jak-dorazit-stat-skomirajici-v-predsmrtne-agonii-navrhl-to-kdo-jiny-nez-anticesky-arcilotr-hamacek-uzavrit-prumysl-prisel-uz-cas-na-defenestraci-a-revoluci/
https://cz24.news/jak-dorazit-stat-skomirajici-v-predsmrtne-agonii-navrhl-to-kdo-jiny-nez-anticesky-arcilotr-hamacek-uzavrit-prumysl-prisel-uz-cas-na-defenestraci-a-revoluci/
https://cz24.news/jak-dorazit-stat-skomirajici-v-predsmrtne-agonii-navrhl-to-kdo-jiny-nez-anticesky-arcilotr-hamacek-uzavrit-prumysl-prisel-uz-cas-na-defenestraci-a-revoluci/
https://cz24.news/nikdy-to-nebylo-o-viru-vzdy-to-bylo-o-velkem-resetu-a-nwo-podivejte-se-jake-znameni-nosi-jejich-stoupenci/
https://cz24.news/nikdy-to-nebylo-o-viru-vzdy-to-bylo-o-velkem-resetu-a-nwo-podivejte-se-jake-znameni-nosi-jejich-stoupenci/
https://cz24.news/nikdy-to-nebylo-o-viru-vzdy-to-bylo-o-velkem-resetu-a-nwo-podivejte-se-jake-znameni-nosi-jejich-stoupenci/
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Titulek: Babišovo neřešitelné dilema: Orbánovy rady 
a ruská vakcína, nebo poprava bruselskou gilotinou? 
Ráčkující obluda z Brna opět uštkla český stát. Nudle 
v bandě a limity vzpoury. Jsou to ale paradoxy. Ještě 
můžeme vyhrát!

https://www.protiproud.cz/politika/5610-babisovo-neresi-
telne-dilema-orbanovy-rady-a-ruska-vakcina-nebo-popra-
va-bruselskou-gilotinou-rackujici-obluda-z-brna-opet-us-
tkla-cesky-stat-nudle-v-bande-a-limity-vzpoury-jsou-to

-ale-paradoxy-jeste-muzeme-vyhrat.htm

Citace: „Současně jel Andrej Babiš ‚učit se‘ k Viktoru Or-
bánovi, protože – no protože to zase trochu nevyšlo. Vakci-
nační propaganda jede sice na plné obrátky, ale zmanipu-
lovanou půlku národa jaksi není čím očkovat. Maďarsko 
na Brusel nečekalo, a již si zajistilo milióny dávek Sputniku 
V z Ruska. My ovšem nejspíš nemáme nárok. A je to zcela 
pochopitelné. Nejenže naši váleční propagandisté v poli-
tice a médiích na všechno ruské mrskají kýble špíny. Jako 
myš, která řvala, se vměšujeme do vnitřních záležitostí vel-
ké slovanské mocnosti a Sputniku jsme se od první chvíle 
vysmívali. O dostavbě Dukovan a Temelína, z něhož chtějí 
dopředu vyloučit jedinou technologicky a finančně realis-
tickou ruskou variantu, ani nemluvě. Ale současně bychom 
chtěli, aby nám v nouzi pomohli, neb Brusel je náhle neče-
kaně daleko.“

https://www.protiproud.cz/politika/5610-babisovo-neresitelne-dilema-orbanovy-rady-a-ruska-vakcina-nebo-poprava-bruselskou-gilotinou-rackujici-obluda-z-brna-opet-ustkla-cesky-stat-nudle-v-bande-a-limity-vzpoury-jsou-to-ale-paradoxy-jeste-muzeme-vyhrat.htm
https://www.protiproud.cz/politika/5610-babisovo-neresitelne-dilema-orbanovy-rady-a-ruska-vakcina-nebo-poprava-bruselskou-gilotinou-rackujici-obluda-z-brna-opet-ustkla-cesky-stat-nudle-v-bande-a-limity-vzpoury-jsou-to-ale-paradoxy-jeste-muzeme-vyhrat.htm
https://www.protiproud.cz/politika/5610-babisovo-neresitelne-dilema-orbanovy-rady-a-ruska-vakcina-nebo-poprava-bruselskou-gilotinou-rackujici-obluda-z-brna-opet-ustkla-cesky-stat-nudle-v-bande-a-limity-vzpoury-jsou-to-ale-paradoxy-jeste-muzeme-vyhrat.htm
https://www.protiproud.cz/politika/5610-babisovo-neresitelne-dilema-orbanovy-rady-a-ruska-vakcina-nebo-poprava-bruselskou-gilotinou-rackujici-obluda-z-brna-opet-ustkla-cesky-stat-nudle-v-bande-a-limity-vzpoury-jsou-to-ale-paradoxy-jeste-muzeme-vyhrat.htm
https://www.protiproud.cz/politika/5610-babisovo-neresitelne-dilema-orbanovy-rady-a-ruska-vakcina-nebo-poprava-bruselskou-gilotinou-rackujici-obluda-z-brna-opet-ustkla-cesky-stat-nudle-v-bande-a-limity-vzpoury-jsou-to-ale-paradoxy-jeste-muzeme-vyhrat.htm
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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. Dávají dobrý přehled o téma-
tech v proruské dezinformační scéně.

[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 re-
publika, Parlamentní listy, Pravý prostor, Protiproud. Ve-
dle 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 subjek-
ty, 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 dezinfor-
mací, ale může se jednat o osoby a subjekty, jejichž názo-
ry 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 cí-
lem útoku.

Pandemie covid-19 naprosto dominuje obsahu sledo-
vaných webů, což je stav trvající s několikatýdenní pře-
stávkou v létě 2020 téměř rok. Nejsilnější jsou pak pro-
tivakcinační narativy, které jsou koncentrované kolem 
útoků na západní vakcíny, a naopak je silně propagová-
na ruská vakcína Sputnik V. Propagaci Sputniku V je 
možné sledovat již od podzimu. Protivakcinační narativy 
jsou posílené o prvky konspirací – má se jednat o výsledek 
tlaku západní farmaceutické lobby a globálních elit, kte-
rá prostřednictvím vakcín chce zotročit a ovládat lidstvo. 
Dalším narativem je kritika vlády v případě zvládání pan-
demie, přičemž vláda je kritizována jak za to, že postupuje 
příliš tvrdě (a nastoluje tu jakési totalitní praktiky). Weby 
rovněž podněcují neposlušnost vůči protiepidemickým 
opatřením.

Dalším aktuálním tématem je útok na Ústavní soud, kte-
rý zrušil část volebního zákona. Na soud je útočeno jako 
na stranickou instituci, která chce pomáhat slabším (kon-
krétně pravicovým) stranám a je označena za neomarxis-
tickou. Podobné útoky jsou pak vedeny i na jejího před-
sedu Pavla Rychetského. Útok na ÚS zapadá do širší vlny 
útoků na instituce demokratického právního státu s cílem 
podrývání jejich důvěryhodnosti v očích veřejnosti. Z do-
mácích témat se stále objevuje téma dostavby Dukovan, 
kde je systematicky podrýváno bezpečnostní hledisko  

(zejm. v souvislosti s Ruskem) a naopak zdůrazňováno 
hledisko čistě ekonomické. V tom se trend přítomný již 
v předchozích měsících nemění. Dalším tématem jsou 
útoky na mainstreamové sociální sítě jako Facebook 
nebo Twitter, které údajně cenzurují obsah, a tedy pod-
porují omezování svobody slova, což je rovněž téma dlou-
hodoběji přítomné. Mezi dalšími významnějšími tématy je 
možné jmenovat útoky na USA, které jsou po vítězství 
Joe Bidena (ten je rovněž cílem útoků již několik měsíců) 
přímočařejší a v duchu studenoválečné bipolární rétoriky, 
i když je to právě nařčení ze zbytečné polarizace, které 
míří proti USA jako takovým.

Dlouhodobé rámce, které můžeme na dezinformačních 
webech sledovat, pak korespondují s útoky směřovaný-
mi proti demokracii a západním liberálního hodnotám, 
a naopak obhajující autoritářské nebo antiliberální ten-
dence. Tyto jsou ovšem často prezentovány jako ochra-
na údajných konzervativních hodnot proti nesmyslnému 
a úpadkovému „neomarxismu“ a dekadenci Západu. Není 
překvapením, že jako ochránci těchto hodnot a příklady 
hodné následování, jsou vykreslovány Rusko a v kontextu 
EU také Maďarsko, Polsko nebo političtí vůdci koncen-
trovaní na krajní části ideologického spektra (např. dispro-
porčně propagovaná SPD nebo Trikolora). Z domácích 
témat se jedná o útoky na celou řadu institucí demokra-
tického státu – jmenovat můžeme např. strany demokra-
tické opozice, neziskové organizace, veřejnoprávní média, 
zpravodajské služby, aj., z témat zahraničních se pak jed-
ná o vedle již zmíněných útoků na fungování Evropské 
unie a protiunijní narativy, také o útoky na NATO a dal-
ší spojence, a rovněž narativy spojené s na jedné straně 
úpadkem Západu a na straně druhé vzestupem (staro)no-
vých velmocí – zejména Ruska. Výše jmenovaná téma-
ta tvoří agendu sledovaných dezinformačních webů bez 
ohledu na aktuální dění, naopak je jimi aktuální dění velmi 
často rámováno. Z dlouhodobé perspektivy tak může toto 
rámování rozmělnit hodnoty, na kterých stojí česká stát-
nost a pozice ČR v mezinárodním prostředí.

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podpo-
rovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější 
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných 
zdrojů): Rusko, SPD, Trikolora, Lubomír Volný, Marian 
Bojko, Natalie Vachatová (Trikolora), Václav Klaus ml. 
(Trikolora), Vladimir Putin, Sergej Lavrov, Ilona Czáková, 
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Zdeněk Zbořil, Radim Valenčík, Jaroslav Štefec, Tomáš 
Krystlík, Daniel Landa, Soňa Peková, Jiří Beran, Jan Stří-
brný, Tomio Okamura (SPD), Jan Hnízdil, Adam B. Bar-
toš, Dominik Duka, Donald Trump, Izrael, Marine Le Pen, 
Zdeněk Koudelka, Dmitrij Peskov, Marija Zacharova, Ka-
teřina Konečná (KSČM), Zdeněk Ondráček (KSČM), Jan 
Schneider, Ján Čarnogurský, Sputnik V

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily: 
viz shrnutí nejdůležitějších zjištění.
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Za únor 2021 jsme zachytili a zpracovali celkem 
420 řetězových e-mailů.

Na únorové dezinfoscéně celkově dominovalo téma  
#politikačeská, které po dlouhé době vystřídalo (nyní 
druhé) téma #covid.

V souvislosti se zmíněným tématem #politikačeská je 
v zachycených e-mailech velice často spojováno téma 
české Pirátské strany. Zachycujeme opakované spojování 
strany (potažmo Ivana Bartoše) s hnutím Antifa. Pirátská 
strana je také za měsíc únor nejnapadanějším subjektem. 
Žádné jiné politické straně se řetězové e-maily takto inten-
zivně nevěnují. Současně zřetelně roste podpora A. Babiše 
v řetězových e-mailech.

Některé odpovědi zpracované elfími pracovníky na vybra-
né e-maily lze nalézt na: https://manipulatori.cz/lexikon/
hoax/ a na https://hoax.cz.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili

B. Monitoring řetězových e-mailů

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

1) ID8813: Piráti očima E. Besta – americký novinář! 
 
ERIK BEST. AMERICKÝ NOVINÁŘ ŽIJÍCÍ 
V PRAZE. 
 
CO BY SE STALO, KDYBY PIRÁTI VYHRÁLI 
VOLBY A PREMIÉREM SE STAL FEŤÁK 
BARTOŠ. NEJDŘÍV BY LIKVIDOVAL VŠE, CO 
ZAVEDLO ANO. VALORIZACI DŮCHODŮ 
A VRÁCENÍ JEJICH VÝŠÍ NA DOBU PŘED 
ROKEM 2017. DÁLE BY LEGALIZOVALI SVOJI 
MILICI ANTIFA, KTERÁ BY ROZPOUTALA 
V REPUBLICE PEKLO. BYLA BY NAD 
POLICIÍ. KONEČNĚ BY DOŠLO K TOMU, 
K ČEMU SE ZAVÁZALI U GEORGE SÖROŠE, 
T.J. ZAPLAVIT REPUBLIKU ILEGÁLNÍMI 
MIGRANTY. A NEJEN TO, DEFINITÍVNĚ BY 
ODSTRANILI BENEŠOVY DEKRETY, ABY 
ZAČALA KONEČNÁ LIKVIDACE ČESKÝCH 
ZEMÍ. TOMU VŠEMU MÁ PŘEDCHÁZET MLHA 
O JAKÉSI DIGITALIZACI. NEMOHOU PŘECE 
IHNED ODHALIT SVÉ PLÁNY. JAK BY TO TU 
MĚLO VYPADAT, VIDÍME V PRAZE, KDE JE 
PRIMÁTOREM DRZÝ PIRÁT HŘIB. DŮCHODCI 
BY MĚLI BÝT LOVNOU ZVĚŘÍ, BEZ 
JAKÝCHKOLI PRÁV A POKUD BYDLÍ SAMI, 
MĚLI BY SE STARAT O MIGRANTY. MĚLI BY 
BÝT PONIŽOVÁNI A ŠIKANOVÁNI MLÁDEŽÍ, 
VŠUDE KDE SE OBJEVÍ. V OBCHODECH, 
LÉKÁRNÁCH A POD. ZAVÁZALI SE U SÖROŠE 
K LIKVIDACI SLOVANŮ A ZAČALI BY U TĚCH 
BEZBRANNÝCH. „ „TO JE TAK V KOSTCE 
JEJICH PROGRAM. „A SPOLEČNÝ PROGRAM 
DEMOBLOKU A PIRÁTŮ BY BYL DOVRŠEN. 
ZDÁ SE VÁM TO MÁLO? 

2) ID8794: Sputnik V 
 

…předběžná analýza rozsáhlé klinické studie 
zveřejněné v úterý v britském lékařském časopise 
The Lancet ukázala, že vakcína „Sputnik V“ je 
účinná z 91,6% při prevenci covid-19 a poskytuje 

https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
https://hoax.cz
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úplnou ochranu před závažnými případy. Očkování 
proběhlo bez závažných vedlejších účinků. Vakcína 
se také považuje za bezpečnou pro starší lidi, píše 
WSJ… 
 

…pamatujete si co se dělo když byla ruská vakcína 
„Sputnik V“ uvedena na trh? Nadávali jí všichni, kdo 
mohli. Bylo na to přiděleno hodně peněz [https://
obetomnegovoryat.ru/nakat-na-rossijskuyu-vakczinu-
ot-covid-19-usilivaetsya-yasno-kakie-dengi-na-
konu/]. Finanční a komoditní trhy zároveň upadly 
do euforie [https://obetomnegovoryat.ru/100-
effektivnost-u-zapadnoj-vakcziny-ot-koronavirusa-
kto-bolshe/] z prohlášení západních farmaceutických 
společností o vytváření vlastních vakcín… 
 

…zároveň ani práce dvou světových farmaceutických 
gigantů nakonec není stoprocentní. Anglo-švédská 
AstraZeneca dokázala vytvořit vakcínu s vyšší 
účinností až poté, co jim byla přenesena jedna ze 
složek ruského „Sputniku V“. Americká společnost 
Pfizer vytvořila vakcínu, z níž určité procento lidí má 
nežádoucí účinky…

https://obetomnegovoryat.ru/nakat-na-rossijskuyu-vakczinu-ot-covid-19-usilivaetsya-yasno-kakie-dengi-na-konu/
https://obetomnegovoryat.ru/nakat-na-rossijskuyu-vakczinu-ot-covid-19-usilivaetsya-yasno-kakie-dengi-na-konu/
https://obetomnegovoryat.ru/nakat-na-rossijskuyu-vakczinu-ot-covid-19-usilivaetsya-yasno-kakie-dengi-na-konu/
https://obetomnegovoryat.ru/nakat-na-rossijskuyu-vakczinu-ot-covid-19-usilivaetsya-yasno-kakie-dengi-na-konu/
https://obetomnegovoryat.ru/100-effektivnost-u-zapadnoj-vakcziny-ot-koronavirusa-kto-bolshe/
https://obetomnegovoryat.ru/100-effektivnost-u-zapadnoj-vakcziny-ot-koronavirusa-kto-bolshe/
https://obetomnegovoryat.ru/100-effektivnost-u-zapadnoj-vakcziny-ot-koronavirusa-kto-bolshe/
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C. Monitoring sociálních sítí

Shrnutí dění ve FB skupinách – únor 2021

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
 » Češi, táhněme za jeden provaz 24,2 tis. členů

Myšlenková mapa:

Podrobný popis témat

Covid:

Pandemie je záminka k ovládání obyvatel, ke krádeži jejich 
občanských svobod. Vše je součástí připraveného spiknutí 
elit a farmaceutické lobby. Kritika vládních nařízení, kte-
ré jej šikanují obyvatele. Covid je neškodné onemocnění 
a řešením je pěstovat si přirozenou imunitu, kterou nám 
vláda testování, zákazy a očkováním bere. Propagace iver-
mektrinu, který má být nástrojem, jak zastavit epidemii 
a farmaceutické lobby.
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Kritika EU:

Pokračování v klasickém narativu o nacistické, zotroču-
jící EU. První velké téma – Evropa selhává při boji proti 
koronaviru, při zajištění očkování. Druhé stejně výrazné 
téma – kritika boje proti dezinformacím, údajné zavádění 
cenzury. Třetí téma kritika, že EU podniká kroky ohledně 
zásad právního státu v Polsku a Maďarsku. V obou posled-
ních souvislostech výrazné útoky na eurokomisařku Věru 
Jourovou.
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Zpochybňování vědy:

Konspirační teorie o světových elitách, využívajících 
moderní vědu k ovládání obyvatel, omezení porodnosti 
a změně jejich genetického kódu. „Mnozí badatelé tvrdí, 
že světová elita získala z Darwinovy teorie přesně to, co 
měla původně v plánu - a to hlavně kontrolu porodnosti 
a snížení počtu obyvatel. „Nenávidí celé lidstvo, četly jste 
jejich plány, plány na snížení počtu obyvatel na 500 mili-
ónů lidí.“ Úryvky z ruského seriálu „Podivuhodná věda“, 
vysílaného na Prima Zoom.

Ideální podhoubí potvrzující všechny konspirační teorie 
o pandemii a očkování (nástroj elit k ovládnutí lidstva, ne-
plodnost atd.)

https://youtu.be/jDPuOMW61ZA

Migrace:

Téma migrace znatelně ustoupilo do pozadí, přiživují je 
hlavně představitelé SPD (informování o násilí a inciden-
tech po celé Evropě, o migrantech zadržených na území 
ČR), případně že uprchlická krize pokračuje, ale kvůli co-
vidu nejsou migranti deportováni. Propojeno s tématem 
EU.

https://youtu.be/jDPuOMW61ZA
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Zkažený Západ se vzdal tradičních hodnot:

Kromě obligátního narativu o zvrhlé gender ideologii ko-
loval v únoru 2021 text manifestu ruského režiséra Kon-
stantina Bogumova o „zvrhlém, vykastrovaném západu“, 
kdy už prý není možné o čemkoli říct negativní názor nebo 
kritiku. „Evropa nebyla schopná intelektuálně a duchovně 
překonat dědictví nacismu, a proto se rozhodla složitého 
člověka vykastrovat. Shodou okolností se nacházíme v po-
sledním vagonu šíleného vlaku řítícího se do boschovské-
ho pekla, v němž na nás čekají multikulturní, genderově 
neutrální čerti.“ Manifest byl podrobně popsán v článku 
Adama Hájka na IDnes.cz (https://www.idnes.cz/zpravy/
zahranicni/rusko-konstantin-bogomolov-manifest-pro-
ti-progresivismu-evropa-zapad.A210216_120612_za-
hranicni_aha). Autora již v minulosti kritizovala např. 
ukrajinská ambasáda ze neobjektivní pohled na válku na 
východě Ukrajiny. https://czechia.mfa.gov.ua/cs/news/
5615-stattya-posla-ukrajini-jevgena-perebijnosa-u-zvjaz-
ku-z-publikacijami-adama-gajeka-v-gazeti-mf-dnes

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-konstantin-bogomolov-manifest-proti-progresivismu-evropa-zapad.A210216_120612_zahranicni_aha
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-konstantin-bogomolov-manifest-proti-progresivismu-evropa-zapad.A210216_120612_zahranicni_aha
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-konstantin-bogomolov-manifest-proti-progresivismu-evropa-zapad.A210216_120612_zahranicni_aha
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https://czechia.mfa.gov.ua/cs/news/5615-stattya-posla-ukrajini-jevgena-perebijnosa-u-zvjazku-z-publikacijami-adama-gajeka-v-gazeti-mf-dnes
https://czechia.mfa.gov.ua/cs/news/5615-stattya-posla-ukrajini-jevgena-perebijnosa-u-zvjazku-z-publikacijami-adama-gajeka-v-gazeti-mf-dnes
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Česká politika:

Útoky na Piráty (podpora migrace, zabavování bytů pro 
uprchlíky, užívání drog). Zpochybňování rozhodnu-
tí Ústavního soudu ve věci volebního zákona. Tématika 
Romů a sociálního vyloučení. Pochvala radní H. Lipovské 
za její kroky proti České televizi a její proti-EU postoj.
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Rusko:

Negativní kampaň vůči Navalnému – líčen jako zloči-
nec a podvodník. Oslava Vladimira Putina (několik faktů 
o Putinovi, co se v médiích nedozvíte). Prezentace koro-
noviru jako „západní záležitosti“, se kterou si Rusko pora-
dí. Propagace vakcíny Sputnik.



Pravidelný přehled 
české dezinformační scény únor 2021

21



Pravidelný přehled 
české dezinformační scény únor 2021

22

A trochu jízlivě tři fajn hoši na závěr   
lidová tvorba zvaná „NADĚJE STOLETÍ“


