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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 dezinfor-
mací týkajících se informačních operací Ruské federace 
v Česku.

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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ÍDuben: shrnutí nejdůležitějších zjištění

Duben 2021 byl v oblasti dezinformací mimořádně zají-
mavým měsícem, mimochodem i velmi ilustrativním pro 
pochopení rychlosti a účinnosti informačních operací ve-
dených ve prospěch kremelských zájmů. Těmi je cíleně 
a dlouhodobě útočeno na geopolitické ukotvení České re-
publiky v EU a NATO i na naše základní ústavní hodnoty. 
Cílem je dlouhodobě maximálně posílit ruský vliv.

Jasně viditelným přelomem byl 17. duben 2021, konkrétně 
19.45 SEČ, kdy předseda české vlády zveřejnil informace 
týkající se výbuchu skladu ve Vrběticích. Ze zveřejněných 
informací a následného rozkrývání případu plyne násle-
dující:

a) V roce 2014 provedli na našem území vojáci Ruské 
federace operaci, jejíž realizace znamenala smrt 
dvou českých občanů, obrovské škody na majetku 
a evakuaci stovek obyvatel okolních obcí;

b) Identifikovaní útočníci byli příslušníky 
ozbrojených sil Ruské federace v aktivní 
službě a byli přímo na území ČR osobně řízeni 
generálmajorem Averjanovem, velitelem 

zabijáckého útvaru č. 29155 ruské armádní 
zpravodajské služby známé jako GRU;

c) Došlo k bezkonkurenčně nejhoršímu útoku na 
suverenitu ČR za celou dobu její existence. 

Kreml si byl předem velmi dobře vědom hrozících negativ-
ních následků zveřejnění pro své zájmy. Nasadil všechny 
nástroje informačních operací, které se mu dosud osvěd-
čovaly v krizích jako byla okupace Krymu, sestřelení ci-
vilního letadla MH-17, ozbrojený konflikt na Donbasu atd. 
Tím základním nástrojem je kombinace vyložených lží, 
relativizování nezvratných faktů a především zaplavení 
informačního prostoru co největším množstvím různých 
mnohdy i protikladných konspirací a verzí.

V oblasti, která je předmětem monitoringu Českých Elfů 
jsme tak zaznamenali dvě velmi odlišné poloviny měsíce.

1) Do 17. 4. 2021 byly hlavním tématem všech 
dezinformačních kanálů (tedy zdrojů, dlouhodobě 
a soustavně pracujících ve prospěch kremelských 
zájmů) dezinformace týkající se pandemie 
covid-19.
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Í2) Prakticky okamžitě po zveřejnění se celá 
dezinformační scéna jako „mávnutím kouzelného 
proutku“ okamžitě přeorientovala na podporu 
dezinformačního úsilí, kterým se Kreml snažil 
minimalizovat škody z prozrazení na české 
i mezinárodní politické scéně. 

České dezinformační zdroje v naprosté shodě s českou 
verzí ruského Sputniku a verzí Russia Today se zaráže-
jící rychlostí začaly šířit falešné a manipulativní zprávy 
o výbuchu ve Vrběticích. Hned následující den byl počet 
dezinformačních článků publikovaných o útoku GRU více 
než trojnásobný oproti do toho okamžiku zcela převažují-
címu tématu covid-19 (68 proti 19).

Následně dezinformační smršť pokračovala, hlavními 
směry dezinformačního útoku byly naprosté odmítnutí ja-
kéhokoliv podílu Ruska, zpochybňování vyšetřování s po-
ukazováním na jeho délku a geopolitické souvislosti („teď 
se toto křivé obvinění Ruska hodí USA do karet“) a útoky 
na BIS a jejího ředitele Michala Koudelku. Velkou publici-
tu nejen v českých dezinformačních zdrojích, ale zejména 
v hlavní hlásné troubě ruské propagandy (Russia Today – 
RT.com), dostala krajně nešťastná vyjádření premiéra An-
dreje Babiše z 19. 4. 2021 že nešlo o akt státního terorismu. 
Mimořádně neobratné vyjádření předsedy české vlády tak 
sice nezamyšleně, ale velmi efektivně převrstvilo fakt, že 
nasazení vojáků armádní zpravodajské služby na českém 
územím bylo ještě horším narušením suverenity ČR, než 
by byl „běžný“ teroristický útok nestátního aktéra.

Z pohledu obrany českého státu proti dezinformacím byla 
prohra na informačním poli dokonána projevem Miloše 
Zemana 25. 4. 2021. Ten znovu potvrdil, že nehájí zájmy 
ČR, ale vědomě pracuje ve prospěch Ruska. Miloš Zeman 
podpořil několik klíčových kremelských dezinformačních 
linií. Relativně šikovně formulovanými vyjádřeními zá-
měrně znevážil, a tedy v důsledku poškodil práci českých 
bezpečnostních institucí, tedy Bezpečnostní informační 
služby, Národní centrály proti organizovanému zločinu 
a v neposlední řadě státního zastupitelství. Kreml toho sa-
mozřejmě okamžitě využil a jako hlavní zprávu na zpravo-
dajském webu v titulku uvedl, že podle českého prezidenta 
nejsou žádné důkazy o zapojení ruských zpravodajských 
služeb do výbuchu muničního skladu. Protože funkce pre-
zidenta je v Rusku vnímána tamní optikou, jeho vyjádření 

zcela zahlušilo stanovisko české vlády. Diplomaticky ře-
čeno neuvěřitelný Zemanův projev tak mimořádně silně 
posloužil kremelským zájmům nejen v českém, ale přede-
vším v ruském mediálním prostoru. Znovu a mimořádně 
silně se ukázala Zemanova role užitečného idiota, kterou 
pro Kreml hraje.

Okamžitý a razantní nástup dezinformací zaměřených na 
akci GRU ukazuje graf. Zvláště upozorňujeme na skuteč-
nost, že prokremelské verze události šířily ty samé zdroje, 
které dlouhodobě šíří obvyklé dezinformační narativy. Ty 
nemusí být na první pohled prokremelské, ale dlouhodobě 
narušují kohezi české společnosti např. v oblasti epidemie 
covid-19, podpory antivakcinačního hnutí a podpory vy-
stoupení z EU a NATO.

Témata únoru 2021 podrobněji

Covid-19 – dominovalo téma zdůrazňované neužitečnos-
ti nebo nebezpečnosti vakcinace s tím, že současně byla 
(v kontextu napadání vakcinace paradoxně) podporována 
ruská vakcína Sputnik V.

Vrbětice – dezinformační síť okamžitě po 17. 4. vychrli-
la tisíce článků, řetězových e-mailů a postů na sociálních 
sítích. Všechny texty zpochybňovaly oficiální verzi a po-
píraly účast Ruska. Zdůrazňovaly prohlášení prezidenta 
ČR M. Zemana, že existuje více verzí a není jasné, jaká je 
správná a generováním desítek různých verzí a obvinění 
se snažily celou kauzu rozmlžit do podoby „kdo ví jak to 
bylo“ a „kdo ví komu to slouží“. Obviňovaly Západ ze 
snahy vyvolat válku s Ruskem. Okamžitě zesílily útoky 
na BIS, NCOZ a ředitele BIS plk. Koudelku (kterého po 
vypuknutí kauzy prezident M. Zeman opět odmítl povýšit 
do generálské hodnosti).

Útoky na ČT – pokračovaly útoky na nezávislost ČT, ze-
jména z kruhů kolem SPD a Hradu a proruské dezinfor-
mační scény (tyto kruhy v posledních měsících více a více 
splývají).

Útoky na Západ, EU a liberální demokracii – především 
v první polovině dubna pokračovaly útoky na Západ, li-
berální demokracii a údajnou „prohnilost“, „úpadek“ 
a „dekadenci“ Západu. Zmiňováno bylo LGBT jako ukáz-
ka „zvrhlosti Západu“. Do kontrastu bylo dáváno Rusko 
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Íjakožto obránce tzv. tradičních hodnot, oblast, kde „muži 
jsou muži a ženy jsou ženy“ a kde je dobrá vláda a bez-
pečno.

Rusko – je čím dál častěji prezentováno jako vojensky 
silná mocnost, které Západ bezdůvodně ubližuje. V sou-
vislosti s kauzou Vrbětice jsou občané Česka vyzýváni, 
aby „se nenechali zatáhnout do války s Ruskem“, která 
pro Česko a Evropu skončí strašlivě.

Piráti – stupňují se útoky na Piráty, zjevně s ohledem na 
rostoucí preference koalice Piráti–STAN. Objevují se 
lživé útoky pracující s migranty (zejména v řetězových 
e-mailech mnohdy naprosto neuvěřitelná tvrzení o nuce-
ném ubytovávání migrantů v soukromých bytech, pokud 
Piráti vyhrají volby), hrozbou „levicových experimentů“, 
hrozí se sudetskými Němci a EU atd.

Nejčastější cíle útoků

Osoby, subjekty a témata zneužívaná či v negativním 
kontextu zdůrazňovaná dezinformačními útoky (ne-
tříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam 
v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdro-
jů): USA, CIA, EU, NATO, Ukrajina, Západ, Jan Hamá-
ček (ČSSD), Ivan Bartoš (Piráti), Vít Rakušan (STAN), 
Markéta Pekarová Adamová (TOP09), Petr Fiala (ODS), 
Markéta Gregorová (Piráti), BIS, NCOZ, Joe Biden, Bill 
Gates, George Soros, Piráti, koalice SPOLU, antifa, LGB-
TQ, progresivisté, levicový liberalismus, Evropské hod-
noty, Jakub Janda, NELEŽ, Čeští elfové, Semantic Visi-
ons, mainstreamová média, Respekt, Česká televize, Petr 
Dvořák, Ústavní soud, ilegální imigranti, Aspen Institute, 
Zdeněk Bakala, Bellingcat, západní vakcíny

Trendy v šíření

Tvrdíme, že reakce české dezinformační scény, počí-
taje v to síť řetězových e-mailů, na kauzu Vrbětice je 
jedním z důkazů sofistikovaného ovlivňování dezin-
formační sítě – náhlá změna narativů, navíc s relativně 
sjednocenou rétorikou, tedy rozmělňování oficiálního 
pohledu na Vrbětickou kauzu; doplněnou téměř výhrad-
ně proruskými texty. Mezi narativy se vyskytuje zejména: 
ruská vojenská nadřazenost, zkaženost Západu nebo česká 
zrada slovanské pospolitosti. Pokračujícím trendem, který 
se objevil i v kauze Vrbětice, je aktivní zapojení některých 
českých politických stran, především KSČM a SPD do 
podpory šíření proruské propagandy.

Vzhledem k rozsáhlé dezinformační operaci zaměřené 
na kauzu operace GRU ve Vrběticích přinášíme dva 
grafy zdrojů dezinformací, nejčastější šiřiče dezin-
formací k operaci GRU a nejčastější šiřitele ostatních 
dezinformací. Příznačné je, že oba grafy přinášejí 
v podstatě totožná media, obvyklé a dlouhodobě sledo-
vané zdroje proruských dezinformací. Ze zdrojů patří 
k nejnebezpečnějším Parlamentní listy, vzhledem k je-
jich vysoké čtenosti ve srovnání s ostatními dezinfor-
mačními weby a sebeprezentaci jakožto nezávislého 
a objektivního média.
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ÍNejčastější média šířící proruskou propagandu v dubnu 2021 mimo Vrbětic

Nejčastější média šířící proruskou propagandu v dubnu 2021 – pouze Vrbětice
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A. Monitoring on-line médií

 » alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, Anti-
Liberalismus, COVID 19 – konspirace, Prokremelský 
narativ a O bezpečnosti manipulativně) zazněl 
v 1 131 článcích

 » dezinformace k aktuálnímu dění v souvislosti s GRU 
útokem ve Vrběticích jen za polovinu měsíce 
(17.–30. 4. 2021) byly obsaženy v celých 
2 587 článcích.

Z pohledu statistiky:

 » v dubnu 2021 bylo zpracováno v našem systému 
164 866 článků v české jazyce,

 » do alespoň jedné z 24 dlouhodobě sledovaných 
kategorií zaměřených na propagandu „spadlo“ 
1 382 článků

Příklady dezinformačních článků

Titulek: Scénář bondovky pro slaboduché

https://pravdive.eu/news/287088/scenar-bondovky-pro
-slaboduche

Citace: Podle nejnovějšího vývoje a tvrzení české rozvěd-
ky jsou za výbuchy odpovědní dva ruští agenti, kteří jsou 
zároveň odpovědní i za otravu agenta Skripala v Británii. 

Přiznám se, že tenhle scénář je pro mě naprosto nepocho-
pitelný. Ale skvěle by se hodil do nové Bondovky. Dva ruští 
superšpióni, kteří cestují Evropou, vyhazují muniční sklady 
v Česku a likvidují zběha z GRU v Londýně. Fascinující. 
Úplně tu scénu vidím, záběr, ve kterém nejspíše Lavrov, 
nebo kdo, superšpionům říká. „Charašo, molodci, to jsme 
ale zasadili těm zlým Čechům krutou ránu.“ Problém je, že 
tahle hyperrealita mi naprosto nedává smysl.

https://pravdive.eu/news/287088/scenar-bondovky-pro-slaboduche
https://pravdive.eu/news/287088/scenar-bondovky-pro-slaboduche
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Citace: Na základě čeho se tedy vláda rozhodla vyhostit 
ruské diplomatické a jiné pracovníky? Odpověď je jedno-
duchá. Vláda jednala na základě zpravodajské fabulace* 
BIS se zapojením mocnějšího zahraničního partnera, či 
spíše nadřazené mocnosti. Termín „zpravodajská fabula-
ce“ je v této kauze klíčovým termínem, proto uvádíme jeho 
definici: Zpravodajská fabulace (intelligence fabrication) 
Vytváření smyšlených (nepodložených) zpravodajských zá-
věrů s cílem ovlivnit národní politiku a politiku spojenců 
požadovaným směrem. Cílem je rovněž ovlivnit veřejné mí-
nění, a tím podpořit požadovanou politiku jak na národní 
úrovni, tak na úrovni politických spojenců, případně na 
úrovni mezinárodních subjektů (především NATO a EU).

Titulek: Jiří Baťa: Zatloukat, zatloukat, zatloukat

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Ji-
ri-Bata-Zatloukat-zatloukat-zatloukat-662188

Citace: Toto známé zaklínadlo MUDr. Plzáka zná snad ka-
ždý. A zřejmě jej znají i pánové Hamáček a Babiš když oba 
tvrdí, že co se týká exploze ve Vrběticích, existuje pouze 
jedna vyšetřovací verze, která mluví o zapojení ruských 
agentů.
Suma sumárum, pánové Babiš a Hamáček si z nelehkého, 
naopak jistě složitého vyšetřování ze strany Policie ČR 
(případně BIS, je-li to pravda), i z jednání soudů, udělali 
tzv. „bžundu“ (normálně se tomu říká „prdel“), jen aby 
zachovali staus quo a nezproněvěřili se spojencům, kteří 
tuto tragikomedii používají k dalším procesům a porovoka-
cím ve zhoršování vztahů západu vůči Rusku. I malé Česko 
může mít velký význam pro jejich cíle, protože dosud vztahy 
mezi ČR a RF byly, možno říct, relativně udržitelné, což je 
nutné změnit. A pánové Babiš a Hamáček se snaží, leč jim 
lži stačí. Že z občanů, včetně těch lidí, kteří se na prvotním 
vyšetřování výbuchu skladu s nasazením valstního života 
v letech 2014–2016 podíleli, dělají blbce, jim lidé sotva 
prominou. Zvláště, jestli se zjistí (otázka je, bude-li ochota), 
že to dnešní obvinění Ruska je jen habaďura a mocenská 
hra.
Je zřejmé, že celá ta „habaďura“ má silné politicko-mo-
censké pozadí. Jednu z hlavních rolí v této záležitosti hra-
je výše zmíněný rádoby generál Koudelka, který se nejen 
snaží zavděčit svým chlebodárcům z CIA, ale i pokrytcům 
a vlastizrádcům z řad pravicových politiků, kteří vítají ka-
ždou příležitost nebo možnost, jak rýpnout do hnízda (RF) 

Titulek: „Po předchozích zkušenostech s ruskými agen-
ty jsem hodně opatrný.“ Poslanec Ondráček varoval 
před ukvapenými závěry

https://cz.sputniknews.com/20210418/po-predchozich
-zkusenostech-s-ruskymi-agenty-jsem-hodne-opatrny-po-
slanec-ondracek-varoval-pred-13498363.html

Citace: „Přátelé, nevím, jakou zpravodajskou hru to tady 
s námi zase rozehrávají, ale věřte, že já jako místopředseda 
výboru pro bezpečnost jsem žádné informace neměl a vím 
pouze to, co je v médiích. Po zkušenostech s předchozí kau-
zou ruského agenta jsem však již hodně opatrný na to, co 
mi kdo vnucuje, abych si myslel,“ napsal na svých sociál-
ních sítích poslanec.

Titulek: Prezident promluvil. A konečně zazněl hlas ro-
zumu

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/domaci-politika/prezi-
dent-promluvil-konecne-zaznel-hlas-rozumu

Citace: Troufám si tvrdit, že pro značnou část občanů, ze-
jména tu mlčenlivou byl poslední týden davové psychózy 
o jednoznačném přesvědčení o vině ruské GRU za výbuch 
ve Vrběticích doslova utrpením. Jsem právník a doslova mě 
děsilo, že na jedné straně se okamžitě doslova brachiální 
odvolání 18 údajných agentů GRU s diplomatickým kry-
tím, které ovšem plk. Koudelka nesdělil prezidentovi, jak jej 
v souladu se svou ústavní pravomocí o to požádal a Česko 
rozjelo zjevně i pro většinu členských států EU nesmyslnou 
akci volání po solidárním odvolávání dalších ruských di-
plomatů e států EU a NATO.

Titulek: Muniční sklad ve Vrběticích cílem operace rus-
ké GRU? Když se vytváří zpravodajská fabulace, musí 
se to umět, ale BIS se tohle nikdy nenaučí aneb Proč se 
vláda tak trestuhodně podřizuje a proč je BIS umož-
něno trvale klamat a poškozovat národní bezpečnost?

https://pravdive.eu/news/287620/municni-sklad-ve-vrbe-
ticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravo-
dajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy

-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a
-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-na-
rodni-bezpecnost

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Bata-Zatloukat-zatloukat-zatloukat-662188
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Bata-Zatloukat-zatloukat-zatloukat-662188
https://cz.sputniknews.com/20210418/po-predchozich-zkusenostech-s-ruskymi-agenty-jsem-hodne-opatrny-poslanec-ondracek-varoval-pred-13498363.html
https://cz.sputniknews.com/20210418/po-predchozich-zkusenostech-s-ruskymi-agenty-jsem-hodne-opatrny-poslanec-ondracek-varoval-pred-13498363.html
https://cz.sputniknews.com/20210418/po-predchozich-zkusenostech-s-ruskymi-agenty-jsem-hodne-opatrny-poslanec-ondracek-varoval-pred-13498363.html
http://vasevec.parlamentnilisty.cz/domaci-politika/prezident-promluvil-konecne-zaznel-hlas-rozumu
http://vasevec.parlamentnilisty.cz/domaci-politika/prezident-promluvil-konecne-zaznel-hlas-rozumu
https://pravdive.eu/news/287620/municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
https://pravdive.eu/news/287620/municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
https://pravdive.eu/news/287620/municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
https://pravdive.eu/news/287620/municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
https://pravdive.eu/news/287620/municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
https://pravdive.eu/news/287620/municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
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a neuvědomují si, že to hnízdo je včelí, možná dokonce srš-
ní. Ale může to být i lidské lejno a jak se říká, „čím více do 
lejna rýpati, tím více smrděti“!

Titulek: PREZIDENT MILOŠ ZEMAN TO PRÁSK-
NUL: NEEXISTUJÍ DŮKAZY A ANI SVĚDECTVÍ, 
ŽE BY DVA AGENTI GRU BYLI VE VRBĚTICKÉM 
AREÁLU, UVÁDÍ SE V UTAJOVANÉ ZPRÁVĚ BIS! 
TAKOVÝ SKANDÁL DOSUD ČESKÁ REPUBLIKA 
NEZAŽILA, TÝDEN TRVAJÍCÍ HYSTERIE A VY-
HOŠŤOVÁNÍ RUSKÝCH DIPLOMATŮ A NAKO-
NEC SE UKÁŽE, ŽE BIS NEMÁ ANI SVĚDKY, ANI 
DŮKAZY! TAKŽE UŽ JE JASNÉ, PROČ BIS NE-
CHCE ŽÁDNÉ DŮKAZY ZVEŘEJŇOVAT, PROTO-
ŽE ŽÁDNÉ NEJSOU!

https://cz24.news/prezident-milos-zeman-to-prasknul-ne-
existuji-dukazy-a-ani-svedectvi-ze-by-dva-agenti-gru-by-
li-ve-vrbetickem-arealu-uvadi-se-v-utajovane-zprave-bi-
s-takovy-skandal-dosud-ceska-republika-nezazila-ty/

Citace: Na vlnu rusofobie totiž během uplynulého týdne na-
skočili naprosto všichni politici s vazbami na tzv. trans-at-
lantické vztahy a jediným výsledkem týden trvající hysterie 
je vyhoštění 18 ruských diplomatů a v odvetě Ruska potom 
vyhoštění 20 českých diplomatů. Jenže, za celý týden se 
nedošlo k zásadní a logicky očekávané věci, tedy k předlo-
žení a zveřejnění důkazu. BIS to zdůvodnila tím, že důkazy 
jsou tajnými materiály, které nelze zveřejnit, přestože An-
drej Babiš původně vyzval k jejich zveřejnění, ale to bylo ze 
strany BIS zamítnuto. Dnes už díky prezidentovi víme proč.

Miloš Zeman totiž ve svém projevu na TV Prima odpálil 
naprostou informační bombu, když divákům sdělil, že ve 
zprávě BIS, která se mu dostala do ruky, je uvedena tato 
výbušná věta a prezident uvedl: “Mohu konstatovat, že ve 
zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že nee-
xistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve 
vrbětickém areálu.“ Ano, dámy a pánové, a je to venku!

https://cz24.news/prezident-milos-zeman-to-prasknul-neexistuji-dukazy-a-ani-svedectvi-ze-by-dva-agenti-gru-byli-ve-vrbetickem-arealu-uvadi-se-v-utajovane-zprave-bis-takovy-skandal-dosud-ceska-republika-nezazila-ty/
https://cz24.news/prezident-milos-zeman-to-prasknul-neexistuji-dukazy-a-ani-svedectvi-ze-by-dva-agenti-gru-byli-ve-vrbetickem-arealu-uvadi-se-v-utajovane-zprave-bis-takovy-skandal-dosud-ceska-republika-nezazila-ty/
https://cz24.news/prezident-milos-zeman-to-prasknul-neexistuji-dukazy-a-ani-svedectvi-ze-by-dva-agenti-gru-byli-ve-vrbetickem-arealu-uvadi-se-v-utajovane-zprave-bis-takovy-skandal-dosud-ceska-republika-nezazila-ty/
https://cz24.news/prezident-milos-zeman-to-prasknul-neexistuji-dukazy-a-ani-svedectvi-ze-by-dva-agenti-gru-byli-ve-vrbetickem-arealu-uvadi-se-v-utajovane-zprave-bis-takovy-skandal-dosud-ceska-republika-nezazila-ty/
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Dlouhodobě a podrobně 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 tématech v proruské dezinformační scéně.

[obrázek pokračuje na další stránce]



Pravidelný přehled 
české dezinformační scény duben 2021

10



Pravidelný přehled 
české dezinformační scény duben 2021

11

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 může stát ve sledova-
ném období jak cílem podpory, tak cílem útoku.

V dubnu převažují zejména 2 témata: pandemie co-
vid-19 a incident ve Vrběticích, resp. pokus o popře-
ní a rozmlžení podílu Ruska a GRU na výbuchu ve 
skladu zbraní na podzim 2014. V případě covid-19 jsou 
nejsilnější jsou protivakcinační narativy, které jsou kon-
centrované kolem útoků na západní vakcíny, a naopak je 
silně propagována ruská vakcína Sputnik V. Protivak-
cinační narativy jsou posílené o prvky konspirací – má 
se jednat o výsledek tlaku západní farmaceutické lobby 
a globálních elit, která prostřednictvím vakcín chce zotro-
čit a ovládat lidstvo v jakési „koronatotalitě“. Dalším nara-
tivem je kritika vlády v případě zvládání pandemie. Weby 
rovněž podněcují neposlušnost vůči protiepidemickým 
opatřením a šíří konspirace týkající se bezpečnosti protie-
pidemických opatření (např. to, že roušky nebo testovací 
sady jsou infikované). V případě incidentu ve Vrběticích 
jsou dominantní pokusy o popření viny Ruska (GRU), 
zpochybňování důkazů a práce bezpečnostních složek 
(zejm. BIS) a naopak konspirace, které celou akci rá-
mují jako zpravodajskou hru (CIA) s různými cíli (např. 
vyřazení Rosatomu z dostavby Dukovan, zamezení náku-
pu Sputniku V, zastavení stavby NS 2 apod.). V této sou-
vislosti využívají dané weby v prvé řadě vyjádření před-
stavitelů Ruska (Lavrov, Zacharovová), dále amplifikují 
názory expertů (či „expertů“) a ty domácí politické hlasy, 
které zastávají skeptické nebo rovnou popírající stanovis-
ko (typicky KSČM, SPD, Miloš Zeman).

Dalším aktuálním tématem jsou útoky na ČT, zejm. její-
ho generálního ředitele Petra Dvořáka, stejně jako v mi-
nulých měsících. Z domácích témat se stále objevuje téma 
útoků na boj proti dezinformacím. Ti, kdo proti nim 
bojují nebo na ně upozorňují, jsou označováni za udavače, 
případně cenzory. Boj proti dezinformacím je prezentován 
jako boj proti svobodě slova a zapadá do širších konspira-
cí o útlaku společnosti elitami. Podobně jako v minulých 
měsících se stupňují útoky na Piráty, jako aktuálně nej-
silnější opoziční stranu. Jsou označování za ultralevičáky, 
nové bolševiky nebo proponenty neregulované migrace. 
Mezi dalšími významnějšími tématy je možné jmenovat 
útoky na USA, které jsou označeny za aktéra mezinárodní 
agrese a provokace, případně aktéra, co touží po rozpoutá-
ní války. Rusko je naopak prezentováno jako oběť takové 
agrese. Za agresivní je označována i Ukrajina.

Dlouhodobé rámce, které můžeme na dezinformačních 
webech sledovat, pak korespondují s útoky směřovaný-
mi proti demokracii, jejím institucím a západním li-
berálním hodnotám, a naopak obhajující autoritářství. 
Autoritářství je manipulativně prezentováno jako ochrana 
konzervativních a tradičních hodnot proti nesmyslnému 
a úpadkovému „neomarxismu“ a dekadenci Západu. Jako 
příklady hodné následování jsou vykreslovány Rusko 
a v kontextu EU také Maďarsko, Polsko nebo poli-
tičtí vůdci koncentrovaní na krajní části ideologické-
ho spektra (např. disproporčně propagovaná SPD nebo 
Trikolora, částečně KSČM). Z domácích témat se jedná 
o útoky na celou řadu institucí demokratického státu – 
jmenovat můžeme strany demokratické opozice a jejich 
představitele, neziskové organizace, veřejnoprávní média, 
zpravodajské služby, aj., z témat zahraničních se pak jedná 
o vedle útoků na fungování Evropské unie a protiunij-
ní narativy, také o útoky na NATO, USA a další spojen-
ce, a rovněž narativy spojené s na jedné straně úpadkem 
Západu a na straně druhé vzestupem a superioritou Ruska. 
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 tak může toto rámování rozmělnit hodnoty, na 
kterých stojí česká státnost a pozice ČR v mezinárodním 
prostředí.

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podpo-
rovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější 

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
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seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných 
zdrojů): Rusko, Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, Sergej 
Lavrov, Marija Zacharovová, SPD, KSČM, Trikolóra, Mi-
loš Zeman, Vojtěch Filip (KSČM), Leo Luzar (KSČM), 
Tomio Okamura (SPD), Ivan David (SPD), Karel Havlí-
ček, Petr Kellner, Svobodný vysílač, Rosatom, Luboš Xa-
ver Veselý, Sputnik V, Petr Arenberger, Viktor Orbán, AfD

Osoby a subjekty, jejichž názor byl v těchto zdrojích 
prezentován (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, 
úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu 
sledovaných zdrojů): Hana Lipovská, Jana Bobošíková, 
Andrej Babiš (ANO), Jaroslav Bašta, Jiří Beran, Václav 
Cílek, Ivan David (SPD), Petr Holec, Miroslav Kalousek 
(TOP09), Petr Kellner, Václav Klaus, Michal Klíma, Ra-
dek Koten (SPD), Štěpán Kotrba, Zdeněk Koudelka (Tri-
kolóra), Karel Krejza (ODS), Jiří Paroubek, Radek Roz-
voral (SPD), Jiří Valenta (KSČM), Tomáš Vyoral, Markéta 
Šichtařová, Petr Štěpánek, Petr Žantovský, Daniel Vávra, 
Jana Zwyrtek Hamplová, Natálie Vachatová (Trikolóra), 
Robert Šlachta (Přísaha), Zuzana Majerová Zahradníková 
(Trikolóra), Daniel Landa, Dominik Duka, XTV, Andor 
Šándor, Michal Semín, Jan Schneider, Vadim Petrov, Ja-
roslav Štefec, Petr Žantovský, Petr Drulák, Radovan Vích 
(SPD), Jiří Wagner

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily: 
viz shrnutí nejdůležitějších zjištění.
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Za duben 2021 jsme zachytili a zpracovali celkem 
503 řetězových e-mailů; čímž jsme stanovili nový mě-
síční rekord.

V dubnové várce řetězových e-mailů dominuje opět téma 
#politikačeská, v závěsu se nachází téma #rusko. Zvý-
šená frekvence tématu #Rusko, doprovázená samozřejmě 
tématem #Vrbětice, které nastupuje již 18. 4. je vyváže-
na ostrým úbytkem zmínek o tématu #covid. Domníváme 
se, že je to jeden z důkazů centrálního řízení dezinfor-
mační sítě – náhlá změna narativů, navíc s relativně 
sjednocenou rétorikou, tedy rozmělňování oficiálního 
pohledu na Vrbětickou kauzu; doplněnou téměř vý-
hradně proruskými texty. Mezi narativy se vyskytuje 
zejména: ruská vojenská nadřazenost, zkaženost Zá-
padu nebo česká zrada slovanské pospolitosti.

V souvislosti se zmíněným tématem #politikačeská je 
v zachycených e-mailech velice často, stejně jako minulý 
měsíc, používáno téma české pirátské strany. Aktuálně se 
texty ohledně pirátské strany dotýkají zejména jejich údaj-
ným návrhem na stonásobné zvýšení daně z nemovitosti.

Některé odpovědi zpracované elfími pracovníky na vybra-
né e-maily lze nalézt na: https://manipulatori.cz/lexikon/
hoax/. Jsou vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily, 
uvozeny v titulku „řetězový mail“.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili

B. Monitoring řetězových e-mailů

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili

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

1) ID9744: Vrbětice 
…Skandál Vrbětice se prohlubuje, Sergej Lavrov 
obvinil Českou republiku z porušování a obcházení 
Ottawské úmluvy ICBL na zákaz výroby, skladování 
a přechovávání protipěchotních min! Podle ruských 
informací prý ve skladech zaměstnanci prováděli 
sborku anebo rozborku pěchotních min na tři 
oddělené části, aby se obešel mezinárodní zákaz! 
Mluvčí MO ČR připustil, že tam byly miny, ale prý 
bez náplní! Během montáže či demontáže jedné 
z min došlo k explozi skladu ve Vrběticích, uvádí 
zdroje ruských orgánů! Moskva požaduje zahájení 
vyšetřování České republiky kvůli obchodu se 
zakázanou protipěchotní municí! 
 
Celý dokument k dispozici: https://aeronet.cz/news/
skandal-vrbetice-se-prohlubuje-sergej-lavrov-
obvinil-ceskou-republiku-z-porusovani-a-obchazeni-
ottawske-umluvy-icbl-na-zakaz-vyroby-skladovani-a-
prechovavani-protipechotnich-min/ 

2) ID10026: Jeden nejmenovaný voják v české 
armádě řekl toto!!! Toto se dá 100x podepsat!!! 

…Plačte nad tím, jak někteří politici a také herci 
(vlastizrádci), chtějí za vidinou peněz přijímat 
imigranty. Plačte nad tím, že jste uvěřili, že 
nepatříme mezi Slovany a přestali jste věřit 
slovanské soudržnosti.Plačte nad tím, že jste opět 
uvěřili Západu, který nás vždy prodal a zradil a chtěl 

https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
https://aeronet.cz/news/skandal-vrbetice-se-prohlubuje-sergej-lavrov-obvinil-ceskou-republiku-z-porusovani-a-obchazeni-ottawske-umluvy-icbl-na-zakaz-vyroby-skladovani-a-prechovavani-protipechotnich-min/
https://aeronet.cz/news/skandal-vrbetice-se-prohlubuje-sergej-lavrov-obvinil-ceskou-republiku-z-porusovani-a-obchazeni-ottawske-umluvy-icbl-na-zakaz-vyroby-skladovani-a-prechovavani-protipechotnich-min/
https://aeronet.cz/news/skandal-vrbetice-se-prohlubuje-sergej-lavrov-obvinil-ceskou-republiku-z-porusovani-a-obchazeni-ottawske-umluvy-icbl-na-zakaz-vyroby-skladovani-a-prechovavani-protipechotnich-min/
https://aeronet.cz/news/skandal-vrbetice-se-prohlubuje-sergej-lavrov-obvinil-ceskou-republiku-z-porusovani-a-obchazeni-ottawske-umluvy-icbl-na-zakaz-vyroby-skladovani-a-prechovavani-protipechotnich-min/
https://aeronet.cz/news/skandal-vrbetice-se-prohlubuje-sergej-lavrov-obvinil-ceskou-republiku-z-porusovani-a-obchazeni-ottawske-umluvy-icbl-na-zakaz-vyroby-skladovani-a-prechovavani-protipechotnich-min/
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zachránit jen sám sebe. Plačte nad tím, že jste se 
nepoučili z mnichovské zrady a opět uvěřili žvástům 
západní propagandy. PLAČME NAD TÍM, CO 
NÁS ČEKÁ, AŽ ZAČNE HOŘET NAŠE ZEM 
A RUSOVÉ SE NA NÁS VYSEROU… a udělají 
dobře, chováme se k nim sprostě jako hajzlové 
a Západ si s námi vytře prdel jak už tolikrát. 
PLAČME… 

3) ID9660: NENECHME SE ZATÁHNOUT 
DO VÁLKY PROTI RUSKU!!! 
Abstrakt: Lubomír Volný: Česká vláda se přidala 
na stranu západních agresorů, kteří chtějí válku 
s Ruskem. České tajné služby jsou pod vedením 
tajných služeb NATO a USA a nelze jim věřit. 
Musíme zabránit české vládě v podobných 
dobrodružstvích, jinak hrozí miliony mrtvých. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8zF5om1aaEI 
& ab_channel=VOLN%C3%9Dblok

https://www.youtube.com/watch?v=8zF5om1aaEI&ab_channel=VOLN%C3%9Dblok
https://www.youtube.com/watch?v=8zF5om1aaEI&ab_channel=VOLN%C3%9Dblok
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C. Monitoring sociálních sítí

Shrnutí dění ve FB skupinách – duben 2021

Příklady sledovaných skupin se signifikantním 
dopadem:

 » Nejsme loutky: 39,5 tis. členů
 » Covidu se nebojíme, bojíme se „opatření“ – Nechte nás 
na pokoji! 10,4 tis. členů

 » Fórum vlastenců: 7,5 tis. členů
 » Přátelé Ruska v České republice 16,3 tis. členů
 » Fanclub Tomia Okamury a SPD: 24 tis. členů
 » Nenechám se očkovat: 11 tis. členů
 » Češi, táhněme za jeden provaz: 16,8 tis. členů
 » Rodiče proti rouškám: 3,9 tis. členů
 » Děti do škol/školek BEZ testů a roušek!!! 
21,1 tis. členů

 » Na svobodu nám nesahejte!!! Češi a Slováci jednotně! 
9,7 tis. členů 

Myšlenková mapa:
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Podrobný popis témat

Vrbětice:

zpochybňování, alternativní vysvětlení (technická chyba, 
manko, zbraně pro teroristy), útoky na BIS (ve vleku CIA), 
malá zemička se nechala USA zatáhnout do války s Rus-
kem
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útoky proti NATO, válka na Ukrajině:

NATO a USA hrotí konflikt na Ukrajině, ženou Slovany 
do války proti Rusku, adorace Vladimira Putina, kdo tvrdí, 
že patříme za Západ je zaprodanec, Ukrajinci vrazi dětí, 
Doněck – přímá demokracie
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covid-19:

následky západních vakcín, propagace Sputniku,), proti 
očkování dětí covid pas vytvoření občanů druhé katego-
rie, covid a Vrbětice (covidová opatření jako příprava na 
válku)
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útoky na Piráty a TOP09 a ČT:

útoky na Piráty (migrace, konec tradiční rodiny, spiknutí, 
satanisti, Sorosova mládež), zaprodaní, chtějí válku, blok 
SPOLU (podlézají EU, zrádci), příliš často v ČT (ta je pro-
sazuje, ČT jako nová KSČ
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dávky pro nepřizpůsobivé:

Vzbuzování nenávisti proti skupinám pobírajícím soc.dáv-
ky (Romové, nezaměstnaní), soc. dávky se zneužívají, Pi-
ráti chtějí vybírat vyšší daně, aby bylo na dávky
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EU:

EU je byrokratický nástroj ke zničení Evropy, nová totali-
ta, chce zavádět cenzuru, útoky na V. Jourovou, EU může 
za vysoké ceny potravin, nesoběstačnost
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migrace:

Západní Evropa je už „Afrika 2.0“ a totéž chce EU pro 
východní Evropu, která se brání, bílé národy mají být na-
hrazeny, pro migranty neplatí pravidla, covid pass, mají 
výhody.
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LGBT propaganda, rasismus proti bílým:

lidé přichází o práci, ale Piráti utrácí na LGBT festival, 
homosexualita se propaguje, děti se učí masturbovat, bílá 
rasa je ponižována a nucena se omlouvat
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Šiřitelé:

Ivan David (SPD), Radim Fiala (SPD), Tomio Okamura 
(SPD), Jiří Kobza (SPD), Alex Gern (vlivný člen středo-
české SPD)

Jiří Chytra, Klára Fürstová – dezinformátoři spojení se 
spolkem „Čest, svoboda, respekt“, který pořádal akce na 
ruském středisku vědy a kultury.

Nela Lisková, „konzulka“ Doněcké republiky, Žarko 
„Raptor“ Jovanovič – proruský aktivista, majitel Raptor.tv 
spolupracující s ruskou státní televizí

Hnutí odchod a jejich fundraisingová kampaň:

Dlouhodobě pozorujeme nástup „Hnutí Odchod“ – https:// 
odchod.eu/nasi-lide/, agenda zaměřená na referendum 
o EU a proti přijetí eura. Profesionální stránky, vazby 
s hnutím SPD (hosté u Ivana Davida) a nyní crownfundi-
gová sbírka na kampaň proti přijetí eura, při které se 
vybralo 800 tis. Kč údajně od „drobných dárců“.

https://odchod.eu/nasi-lide/
https://odchod.eu/nasi-lide/

