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Úvod

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

Materiál je připravován hnutím Českých elfů a  všechny 
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 ná-
zvem „elf“ apod. Dbejte prosím na přesné zadávání názvu 
naší internetové adresy www.cesti-elfove.cz. Dále nás lze 
kontaktovat e-mailovou adresou cesti.elfove@gmail.com 
nebo přímo přes naše veřejně známé mluvčí. Dbejte pro-
sím zvýšené pozornosti na phishingové kampaně a falešné 
e-maily nebo na falešné webové stránky.

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

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

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

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

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

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
mailto:cesti.elfove@gmail.com
http://www.cesti-elfove.cz
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Struktura dezinformační scény se v červenci výrazně nemění, pouze zesiluje razance. Mezi klíčová témata i nadále 
patří pandemie Covid-19 a vakcinace, která je s tím spjatá. Téma na sebe nabaluje i přidružené narativy proti EU,  
liberalismu, NATO a USA pod hlavičkou „diktátu západu“ a „zotročování“. Citelně roste vliv některých facebooko-
vých skupin, například „Češi, táhněme za jeden provaz“.

Domácí politika a volební kampaň

Na domácí scéně v souvislosti s blížícími se volbami sílí podpora trikolóry, SPD 
a Volného bloku, jako ochránců českých hodnot a obránců proti diktátu západu. 
Sílí rétorika proti opozičním seskupením, zejména pak koalici Pirátů a  staros-
tů. Piráti a Ivan Bartoš patří mezi nejčastěji citovaná klíčová slova s negativní 
konotací.

Covid-19 a vakcinace

Ukázky dezinformačních narativů:

1/ Očkování je experimentální 
Očkování není očkování, ale genová terapie, ještě nejsou ukončené  
studie, lidé jsou pokusné myši, očkovaní mohou nakazit ostatní,  
Izrael je naočkován a přesto má mnoho nemocných

2/ Třetí dávka/vlna 
Stále se vymýšlejí další vlny, aby mohla být lidem vnucena další dávka, 
ta bude mít negativní účinky a bude se tak pokračovat do nekonečna, 
závislost na farmaceutickém průmyslu

3/ Opatření vůči dětem 
Testování a zvláštní opatření proti neočkovaným  
dětem je diskriminace, WHO zakázala očkování dětí.

4/ Grafen a Ivermektin 
Ivermektin funguje a pomáhá grafen vyloučit, ten 
je obsažený ve všech vakcínách a testovacích 
tyčinkách.

5/ Lékaři a sestry odmítají očkování 
Příklady lékařů a sester, kteří odmítají očkování,  
protože nechtěji podléhat pharma mafii.
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USA a NATO

Do okruhu sledovaných skupin na facebooku byla přidaná skupina  
s 10 tisíci sledujícími Českoslovenští vojáci v záloze. Tato skupina  
se zaměřuje zejména na okruhy:

 » NATO se nás snaží okupovat a míchá se do našich záležitostí.  
Američané skrze něj uplatňují své imperialistické sklony.

 » Facebook a média záměrně odstraňují nebo nepublikují obsah,  
který je dle jejich názoru nevyhovující.

 » USA provádí sabotážní operace v Rusku a Bělorusku

 » Evropská unie se díky změnám ve své legislativě snaží o totalitní diktát  
v členských státech.

Podobné narativy se objevují i v řetězových e-mailech a dezinformačních webech.

Zároveň je tato skupina dle některých českých médií napojena na aktivní boj a podporu ruským  
separatistům na východní Ukrajině. V této souvislosti dle dostupných zdrojů došlo i na vyslýchání  
členů skupiny Policií ČR.

Migrace

Téma migrace se momentálně objevuje v souvislostí s Běloruskem a Lukašenkovou politikou vůči migrantům a je-
jich pouštění do Pobaltí. Lukašenko je za svůj přístup glorifikován a příspěvky se nesou v zaběhlém proruském 
a proběloruském duchu. Obecná rovina tohoto tématu pak spojuje migraci s nebezpečím islamizace a teroristic-
kých útoků.

Evropská unie

Rétorika proti EU zaznívala v červenci intenzivně na sociálních sítích, a to zejména 
v spojitosti s EU legislativou mající za snahu snížení emisí – Green Deal. Útoky 
jsou vedené argumentací o zdražování a daněním. Tato rétorika je cílená zejména 
na seniory a  jejich důchody. Objevují se i příspěvky upozorňující na to, že státy 
V4 budou přispívatelem EU – tedy, že budeme muset vydělávat na západní země. 
Zvýšené zdanění spjaté s přijetím Eura je sekundárně propojováno s Piráty a zvy-
šováním daní. Za pozornost také stojí spojování Andreje Babiše s étosem obrán-
ce české suverenity vůči EU. Tato rétorika se objevovala v řetězových e-mailech.
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Nejčastější cíle útoků

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

„pražská kavárna“ 

Trendy v šíření

Skupiny zaměřující se na Covid-19 tématiku kvantitativně převyšují skupiny zaměřující se na běžné dezinformační 
narativy. Některé dezinformační tendence se začínají objevovat i na profesní síti LinkedIn a to zejména u lidí s silně 
pravicovými a konzervativními názory. Nová legislativa EU pro snížení emisí Green Deal přináší možnost apelovat 
na potencionální zvýšení daní a cen na úkor slabších sociálních skupin. Některé facebookové skupiny rapidně po-
silují díky efektu sněhové koule a nabalováním ostatních témat ke covidové rétorice. 

Nejčastější zdroje dezinformačních článků a proruské 
propagandy v červenci, počty článků



5

Kromě těchto „politických“ témat jsou bohužel dále ší-
řeny následující lži:

 » vysoký počet údajných úmrtích a závažných 
zdravotních problémech způsobených očkováním na 
covid-19,

 » ženská neplodnost a nezvratná zdravotní poškození 
nenarozených dětí.

Struktura dezinformační scény zůstala v podstatě ne-
měnná. Ve zvrácené plodnosti dezinformačního obsahu 
suverénně vede pravdive.eu před cz24.news, s velkým 
odstupem je následují pravyprostor.cz, ac24.cz a par-
lamentnilisty.cz. Kdysi velmi „populární“ dezinformační 
zdroj Aeronet.cz se tísní až na 12. místě. Mnohé překva-
pí, že česká verze ruského oficiálního zpravodajského 
portálu Sputnik figuruje až na 21. místě. Je to dáno tím, 
že Kreml se snaží ze Sputniku vytvořit dojem seriózního 
média. Špinavou práci rozsévání nejvíc lživých a spo-
lečnost rozvracejících zpráv Kreml přenechává své páté 
koloně, kterou v Česku v úspěšně vytvořil.

 » V červenci 2021 bylo zpracováno v našem systému 
155 587 článků v češtině,

 » do alespoň jedné z 24 mcats zaměřených na 
propagandu „spadlo“ 1 274 článků,

 » alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, Anti-
Liberalismus, Covid-19 – konspirace, Prokremelský 
narativ a O bezpečnosti manipulativně) zazněl 
v 1 207 článcích.

Ve srovnání s předcházejícím měsícem, v červenci 2021 
ještě dále vzrostl dominující dezinformační narativy 
vztažené ke covid-19, a to o 17 %. Stále rostoucím dez-
informacím ohledně covid-19, i přes zklidněnou pan-
demickou situaci, přisuzujeme blížícím se volbám, kdy 
některé strany (SPD a Volný blok) programově využívají 
dezinformace v rámci své volební kampaně. Je to mi-
mořádně nebezpečný přístup, který zasluhuje odsouze-
ní. Hlavními covid-19 dezinformačními narativy v online 
médiích jsou:

 » obviňování vlády z očkovací totality, 
 » dezinformace o údajné nefunkčnosti očkování,
 » výzvy k odporu vůči očkovací kampani a opatřením,
 » konspirace o pandemii jako globálním spiknutí.

A. Monitoring on-line médií
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týdny po první dávce už to bylo 4 000 Britů a po druhé 
dávce se nakazilo přes tři a půl tisíce Britů! Zpráva tak 
dokazuje, že očkování zvyšuje riziko nákazy mutacemi 
a náchylnost k úmrtí na nový mutační kmen!

https://aeronet.cz/news/a-pravda-je-venku-sokujici
-zprava-public-health-england-odhalila-ze-temer-dve
-tretiny-vsech-zemrelych-ve-velke-britanii-kteri-pod-
lehli-koronavirove-mutaci-delta-byli-ockovani/

Citace: není třeba, klíčové sdělení je obsaženo v nadpisu

Titulek: NÁŠ 32LETÝ SYN BYL ZABIT VAKCÍNOU JOHN-
SON&JOHNSON (VIDEO 2 min, CZ Titulky + PŘEPIS)

https://cz24.news/59745-2/

Citace:  Jmenuji si Pamella Goodmanová, a můj 32letý 
nevlastní syn, Benjamin, byl 14. března 2021 zabit vak-
cínou Johnson&Johnson. Do 12 hodin ho zabila srdeč-
ní zástava. Náhlá smrt. Nechceme, aby zemřelo více lidí. 
Benjamin by nechtěl, aby kdokoliv další zemřel. Pitva 
je neprůkazná. Posudkoví lékaři si mění telefonní čísla 
a odmítají zvedat naše telefonáty nebo nám dát zprávu 
z toxikologie. Mainstreamová média o těchto úmrtích ne-
mluví. Těchto vážných nepříznivých reakcích. Benjamina 
nemůžeme přivést zpět. A tohle není jen o Benjaminovi, 
ale o celém lidstvu. Benjamin by nikdy nechtěl, aby si kdo-
koliv vzal experimentální vakcínu, která by mohla způso-
bit úmrtí nebo trvalé poškození.

Titulek: „Jsme lidská morčata“: Alarmující počet obětí 
mRNA vakcín si žádá naléhavá opatření

http://www.zvedavec.org/komentare/2021/07/8772-
jsme-lidska-morcata-alarmujici-pocet-obeti-mrna-vak-
cin-si-zada-nalehava-opatreni.htm

Citace: Vzhledem k tomu, že se v Evropě a USA objevu-
jí oficiální vládní údaje o alarmujícím počtu úmrtí a tr-
valých ochrnutí i dalších závažných vedlejších účincích 
experimentálních mRNA vakcín, začíná být jasné, že se 
po nás chce, abychom se stali pokusnými králíky v ex-
perimentu, který by mohl změnit strukturu lidských genů, 
a to v daleko horším případě. Zatímco mainstreamová 

Příklady dezinformačních článků:

Titulek: Jepičí život nacistických Covid pasů. Nové zá-
kazy Slovenska nebo Malty zcela popírají jejich smysl. 
Tak jako jejich existence popírá smysl a (ne)existenci 
samotného Shengenu.

https://cz24.news/jepici-zivot-nacistickych-covid-pa-
su-nove-zakazy-slovenska-nebo-malty-zcela-popiraji

-jejich-smysl-tak-jako-jejich-existence-popira-smysl-a
-neexistenci-samotneho-shengenu/

Citace: není třeba, klíčové sdělení je obsaženo v nadpisu

Titulek: OBĚTI OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 MASOVĚ 
ZAMLČOVÁNY! MRNA VAKCÍNY JSOU 500KRÁT SMR-
TELNĚJŠÍ NEŽ DOSUD NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ VAKCÍNA 
PROTI CHŘIPCE. BEZ NÁROKU NA ODŠKODNĚNÍ.

https://cz24.news/obeti-ockovani-proti-covid-19-ma-
sove-zamlcovany-mrna-vakciny-jsou-500krat-smr-
telnejsi-nez-dosud-nejnebezpecnejsi-vakcina-proti

-chripce-bez-naroku-na-odskodneni/

Citace: není třeba, klíčové sdělení je obsaženo v nadpisu

Titulek: J’ACCUSE! ŽALUJI! GENOVÉ „VAKCÍNY“ ZA-
BÍJEJÍ LIDI. VLÁDY PO CELÉM SVĚTĚ LŽOU SVÝM LI-
DEM A OBČANŮM, KTERÝM ÚDAJNĚ SLOUŽÍ

https://cz24.news/jaccuse-zaluji-genove-vakciny-za-
bijeji-lidi-vlady-po-celem-svete-lzou-svym-lidem-a-ob-
canum-kterym-udajne-slouzi/

Citace: není třeba, klíčové sdělení je obsaženo v nadpisu

Titulek:  A pravda je venku: Šokující zpráva Public He-
alth England odhalila, že téměř dvě třetiny všech ze-
mřelých ve Velké Británii, kteří podlehli koronavirové 
mutaci Delta, byli očkovaní! Studie odhalila, že očko-
vané osoby mají až 3x vyšší riziko úmrtí na variantu 
Delta než neočkované osoby! Třeskutá data vám vyrazí 
dech! Po první dávce se nakazilo Deltou jen 88 lidí, tři 

https://aeronet.cz/news/a-pravda-je-venku-sokujici-zprava-public-health-england-odhalila-ze-temer-dve-tretiny-vsech-zemrelych-ve-velke-britanii-kteri-podlehli-koronavirove-mutaci-delta-byli-ockovani/
https://aeronet.cz/news/a-pravda-je-venku-sokujici-zprava-public-health-england-odhalila-ze-temer-dve-tretiny-vsech-zemrelych-ve-velke-britanii-kteri-podlehli-koronavirove-mutaci-delta-byli-ockovani/
https://aeronet.cz/news/a-pravda-je-venku-sokujici-zprava-public-health-england-odhalila-ze-temer-dve-tretiny-vsech-zemrelych-ve-velke-britanii-kteri-podlehli-koronavirove-mutaci-delta-byli-ockovani/
https://aeronet.cz/news/a-pravda-je-venku-sokujici-zprava-public-health-england-odhalila-ze-temer-dve-tretiny-vsech-zemrelych-ve-velke-britanii-kteri-podlehli-koronavirove-mutaci-delta-byli-ockovani/
https://cz24.news/59745-2/
http://www.zvedavec.org/komentare/2021/07/8772-jsme-lidska-morcata-alarmujici-pocet-obeti-mrna-vakcin-si-zada-nalehava-opatreni.htm
http://www.zvedavec.org/komentare/2021/07/8772-jsme-lidska-morcata-alarmujici-pocet-obeti-mrna-vakcin-si-zada-nalehava-opatreni.htm
http://www.zvedavec.org/komentare/2021/07/8772-jsme-lidska-morcata-alarmujici-pocet-obeti-mrna-vakcin-si-zada-nalehava-opatreni.htm
https://cz24.news/jepici-zivot-nacistickych-covid-pasu-nove-zakazy-slovenska-nebo-malty-zcela-popiraji-jejich-smysl-tak-jako-jejich-existence-popira-smysl-a-neexistenci-samotneho-shengenu/
https://cz24.news/jepici-zivot-nacistickych-covid-pasu-nove-zakazy-slovenska-nebo-malty-zcela-popiraji-jejich-smysl-tak-jako-jejich-existence-popira-smysl-a-neexistenci-samotneho-shengenu/
https://cz24.news/jepici-zivot-nacistickych-covid-pasu-nove-zakazy-slovenska-nebo-malty-zcela-popiraji-jejich-smysl-tak-jako-jejich-existence-popira-smysl-a-neexistenci-samotneho-shengenu/
https://cz24.news/jepici-zivot-nacistickych-covid-pasu-nove-zakazy-slovenska-nebo-malty-zcela-popiraji-jejich-smysl-tak-jako-jejich-existence-popira-smysl-a-neexistenci-samotneho-shengenu/
https://cz24.news/obeti-ockovani-proti-covid-19-masove-zamlcovany-mrna-vakciny-jsou-500krat-smrtelnejsi-nez-dosud-nejnebezpecnejsi-vakcina-proti-chripce-bez-naroku-na-odskodneni/
https://cz24.news/obeti-ockovani-proti-covid-19-masove-zamlcovany-mrna-vakciny-jsou-500krat-smrtelnejsi-nez-dosud-nejnebezpecnejsi-vakcina-proti-chripce-bez-naroku-na-odskodneni/
https://cz24.news/obeti-ockovani-proti-covid-19-masove-zamlcovany-mrna-vakciny-jsou-500krat-smrtelnejsi-nez-dosud-nejnebezpecnejsi-vakcina-proti-chripce-bez-naroku-na-odskodneni/
https://cz24.news/obeti-ockovani-proti-covid-19-masove-zamlcovany-mrna-vakciny-jsou-500krat-smrtelnejsi-nez-dosud-nejnebezpecnejsi-vakcina-proti-chripce-bez-naroku-na-odskodneni/
https://cz24.news/jaccuse-zaluji-genove-vakciny-zabijeji-lidi-vlady-po-celem-svete-lzou-svym-lidem-a-obcanum-kterym-udajne-slouzi/
https://cz24.news/jaccuse-zaluji-genove-vakciny-zabijeji-lidi-vlady-po-celem-svete-lzou-svym-lidem-a-obcanum-kterym-udajne-slouzi/
https://cz24.news/jaccuse-zaluji-genove-vakciny-zabijeji-lidi-vlady-po-celem-svete-lzou-svym-lidem-a-obcanum-kterym-udajne-slouzi/
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média ignorují alarmující údaje včetně úmrtí bezpočtu 
zdravých mladých obětí, politiku koronové vakcíny pro-
sazují Washington a Brusel spolu s WHO a vakcinovým 
kartelem se vší soucitností mafiánské „nabídky, která se 
neodmítá“.

Titulek:  Valentin Katasonov O FARMACEUTICKÝCH 
ZÁZRACÍCH ANEB „BEZOSTYŠNĚJI NAPLÁNOVANOU 
AKCI SI LZE JEN TĚŽKO PŘEDSTAVIT!“

https://cz24.news/valentin-katasonov-o-farmaceutic-
kych-zazracich-aneb-bezostysneji-naplanovanou-akci-
si-lze-jen-tezko-predstavit/

Citace: Aniž bych čtenáře ponořoval do podrobností, po-
dotýkám, že prizmatem aktivit „Aliance pro ekozdraví“ lze 
zřetelně spatřit myšlenkový přesah, do něhož jsou zapo-
jeny americké velké farmaceutické společnosti, americké 
bezpečnostní agentury (Pentagon, CIA a další tajné služ-
by) a četné americké tajné biolaboratoře v zahraničí (na 
světě je asi 200 takových laboratoří). Tyto skutečnosti se 
zřejmě staly základem pro prohlášení tajemníka ruské 
bezpečnostní rady Nikolaje Patruševa z minulého měsí-
ce: „Existují jasné známky toho, že nebezpečné patogeny 
jsou využívány k politicko-vojenským účelům. Ve skuteč-
nosti jsme svědky procesu oživení biologických zbraní“. 
Podle šéfa Rady bezpečnosti RF se problém biologické 
bezpečnosti neomezuje pouze na koronavirus.

Na závěr jeden úsměvný příklad ze zdroje patřícímu 
k tvrdému dezinformačnímu jádru:

Titulek: I Hrad bojuje proti dezinformacím

http://www.novarepublika.cz/2021/07/i-hrad-bojuje
-proti-dezinformacim.html

Citace ze skutečného prohlášení hradního kancléře: 
Kancelář prezidenta republiky v rámci boje proti dezinfor-
macím, jehož význam potvrdila mimo jiné během jedná-
ní v lednu roku 2021 i Evropská komise, nadále nebude 
poskytovat jakékoli informace týdeníku Respekt, serveru 
Seznam Zprávy, blogu Deník N, redakcím 168 hodin a Re-
portéři ČT. Kancelář prezidenta republiky v souladu se 
zákonem dbá o svou pověst, přičemž zmiňovaná média 
dlouhodobě a vědomě šíří informace zkreslené, lživé 
a neobjektivní.

Z výše uvedeného výběru dezinformačních webů zís-
kaného za pomoci počítačové analýzy dlouhodobě a 
podrobně sledujeme tyto dezinformační a manipulativ-
ní weby, které se ve výsledcích IT analýzy objevují nej-
častěji: Aeronet, Nová republika, NWO, Parlamentní listy, 
Pravý prostor, Protiproud, Sputnik. Dávají dobrý přehled 
o tématech v proruské dezinformační scéně.

https://cz24.news/valentin-katasonov-o-farmaceutickych-zazracich-aneb-bezostysneji-naplanovanou-akci-si-lze-jen-tezko-predstavit/
https://cz24.news/valentin-katasonov-o-farmaceutickych-zazracich-aneb-bezostysneji-naplanovanou-akci-si-lze-jen-tezko-predstavit/
https://cz24.news/valentin-katasonov-o-farmaceutickych-zazracich-aneb-bezostysneji-naplanovanou-akci-si-lze-jen-tezko-predstavit/
http://www.novarepublika.cz/2021/07/i-hrad-bojuje-proti-dezinformacim.html
http://www.novarepublika.cz/2021/07/i-hrad-bojuje-proti-dezinformacim.html
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Kvalitativní souhrn

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

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

V  červenci opět dominuje téma pandemie covid-19. 
Stále nejsilnější jsou protivakcinační narativy, které 
jsou koncentrované kolem útoků na západní vakcíny, 
přičemž jsou výrazně nadhodnocovány jejich negativní 
efekty, včetně těch život ohrožujících. Protivakcinač-
ní narativy jsou posílené o prvky konspirací – má se 
jednat o výsledek tlaku západní farmaceutické lobby a 
globálních elit, která prostřednictvím vakcín chce zot-
ročit a ovládat lidstvo v  jakési „koronatotalitě“. Rozví-
jí se teorie o tom, že tu dochází k apartheidu očkova-
ných a neočkovaných. Dalším narativem je kritika vlády 
v  případě zvládání pandemie. Weby rovněž podněcují 
neposlušnost vůči protiepidemickým opatřením a šíří 
konspirace týkající se bezpečnosti protiepidemických 
opatření (např. to, že roušky nebo testovací sady jsou 
infikované). 

V červenci se rozbíhá „předvolební kampaň“ a to i ústy 
dezinformačních webů. Weby systematicky útočí na 
Piráty a Starosty, případně na druhou opoziční koalici 
SPOLU nebo ČSSD. Piráti jsou rámováni jako přehnaní 
aktivisté, levicoví či neomarxističtí extrémisté, příznivci 
neřízené migrace, což je něco, co dezinformační weby 
vykreslují jako bezpečnostní hrozbu, zejm. v souvislos-
ti s islámským fundamentalismem, dlouhodobě. Dá se 
konstatovat, že sledované weby jsou schopny si najít 
jakoukoliv záminku, ať už reálnou nebo smyšlenou, aby 
mohli na opoziční strany (a ČSSD) a jejich představitelé 

útočit. Ambivalentní postoje mají weby k  ANO, které 
sice často kritizují, nicméně v  něm v  některých přípa-
dech vidí jedinou šanci, jak by se jimi podporované 

„vlastenecké“ subjekty (SPD, Trikolóra – Soukromníci – 
Svobodní nebo Volný blok) mohly dostat do vlády. 

Migrace se rovněž dostává po covidovém útlumu do 
popředí obecně, zejména s důrazem na bezpečnostní 
rozměr věci a její propojení skoro výhradně s  islamis-
tickým terorismem a radikalismem. Incidenty, ať už 
existující nebo vymyšlené, týkající se migrantů, jsou 
zveličovány. Objevuje se téma migrační krize na bělo-
rusko-litevské hranici, kudy vpouští Lukašenko do EU 
uprchlíky. Cílem útoků je ale EU, která údajně nezvládá 
nikoliv „organizující“ režim. Na konci měsíce se začí-
ná objevovat téma afghánských tlumočníků, kteří jsou 
označováni za kolaboranty. 

Dlouhodobé rámce, které můžeme na dezinformačních 
webech sledovat, pak korespondují s  útoky směřova-
nými proti demokracii, jejím institucím a západním li-
berálním hodnotám, a naopak obhajující autoritářství.  
Autoritářství je manipulativně prezentováno jako ochra-
na konzervativních a tradičních hodnot proti nesmyslné-
mu a úpadkovému „neomarxismu“ a dekadenci Západu. 
Jako příklady hodné následování jsou vykreslovány 
Rusko a v  kontextu EU také Maďarsko, Polsko nebo 
političtí vůdci koncentrovaní na krajní části ideologic-
kého spektra. Z domácích témat se jedná o útoky na 
celou řadu institucí demokratického státu – jmenovat 
můžeme strany demokratické opozice a jejich předsta-
vitele, neziskové organizace, veřejnoprávní média, zpra-
vodajské služby, aj., z témat zahraničních se pak jedná 
o vedle útoků na fungování Evropské unie a protiunijní 
narativy, také o útoky na NATO, USA a další spojence, 
a rovněž narativy spojené s na jedné straně úpadkem 
Západu a na straně druhé vzestupem a superioritou 
Ruska. Výše jmenovaná témata tvoří agendu sledo-
vaných dezinformačních webů bez ohledu na aktuální 
dění, naopak je jimi aktuální dění velmi často rámováno. 
Z dlouhodobé perspektivy tak může toto rámování roz-
mělnit hodnoty, na kterých stojí česká státnost a pozice 
ČR v mezinárodním prostředí. 

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podpo-
rovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější 
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných 
zdrojů): Vladimir Putin, Kreml, Rusko, Maďarsko, Pol-
sko, Miloš Zeman, Viktor Orbán, Julian Assange, Tomio 
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Okamura, Zuzana Majerová Zahradníková, Lubomír Vol-
ný, Jana Bobošíková, Hana Lipovská, američtí konzer-
vativci, Donald Trump, Jiří Ovčáček, Jaroslav Kaczynsky, 
Marine Le Pen, Matteo Salvini, Marian Bojko, 

Osoby a subjekty, jejichž názor byl v  těchto zdrojích 
prezentován (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, 
úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu 
sledovaných zdrojů): SPD, koalice Trikolóra – Svobod-
ní – Soukromníci, AfD, Viktor Orbán, Andrej Babiš (ANO), 
Ivan David (SPD), Josef Skála (KSČM), Tereza Hyťho-
vá (Trikolóra), Vojtěch Filip (KSČM), Zdeněk Koudelka 
(Trikolóra), Zdeněk Ondráček (KSČM), Jana Maláčová 
(ČSSD), Matěj Stropnický, Petr Drulák, Jan Keller, Zdeněk 
Zbořil, Daniel Vávra, Václav Klaus st., Jaroslav Štefec, 
Andor Šándor, Stanislav Novotný, Štěpán Kotrba, Daniel 
Solis, Jan Schneider, Petr Štěpánek, Hnutí žlutých vest, 
Luboš Xaver Veselý, Marie Benešová (ANO), Jiří Kobza 
(SPD), čínská státní média, lékaři propagující zpochyb-
ňování očkování nebo bagatelizující COVID-19 (např. Dr. 
Reiner Fullmilch, Dr. Petter McCullough), FSB, Maria Za-
charova a ruské ministerstvo zahraničí, Resetheus.org, 
spolek Na dostavbu JETE, Fox News a moderátor Tuc-
ker Carlson, EXANPRO, Ilona Csáková, Jana Peterková, 
Natálie Vachatová (Trikolóra), Václav Umlauf



11

Za červenec 2021 jsme zachytili a zpracovali celkem 
184 řetězových e-mailů.

V  červencové várce řetězových e-mailů dominuje 
opět téma #politikačeská, pozorujeme nástup tématu 
#uprchlíci, a #piráti obojí dáváme do souvislosti s blí-
žícími se volbami. Stejnou interpretaci bychom rádi 
aplikovali na přehled nejvíce podporovaných a nejvíce 
napadaných subjektů, viz grafiky níže.

Z  mezinárodního proudu jsme opět zachytili několik  
e-mailů hrajících do karet Ruska, zejména odvolávají-
cích se na naše nebratrské chování (slovanská vzájem-
nost), když chceme odškodnění za událost ve Vrběti-
cích. Rusko jsme tím měli urazit a v nadcházející válce 
(ke které podle šířených informací dojde po provokaci 
Západu) pro nás nebudou mít slitování.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili:

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili:

Rétoriku proti Pirátům a Ivanu Bartošovi jsme propojili 
s výskytem migračního narativu. Jak je z grafu patrné, 
dezinformační scéna obě témata propojuje v relativně 
ucelené strategii, která se pouze vychýlila v období Vr-
bětické aféry. 

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

ID10903: Hádka v Bruselu

…Všem je tedy po tomto summitu EU jasné, co před-
pověděl český ekonom Lukáš Kovanda od roku 2022 
bude Česko čistým přispěvatelem daní do pokladny EU_ 
(víc dáme než dostaneme, a to už i oficiálně). Brzy se 
k Česku připojí Maďarsko, Polsko a Slovensko. Jak Ma-
cron přiznal pravdu - Italové, Španělé, Portugalci a Bel-
gičané ztichli. Asi chápete proč! A stejně jako Macron 
změnili strany! Macron původně podporoval potrestání 
Maďarska. Hádka to jinak byla hustá! Holandský pre-
miér Marc Rutte v ní řekl: _MUSÍME DONUTIT MAĎARY, 
ABY PŘED NÁMI PADLI NA KOLENA A SPLNILI NAŠE 
POŽADAVKY!_…

…A po hádce je vymalováno. Západ si konečně uvědomil, 
že NE země V4 jsou závislé na západu a potřebují jeho 
pomoc. Ale, že země západu EU potřebují pomoc od 
zemí V4! A kdo chce pomoc musí o ni žádat. EU nebude 
Titanic, kde v 1. třídě západ tancuje, ve 2. třídě jih se 
veze a ve 3. třídě zamčeni v podpalubí Slované a Maďa-
ři pracují do úmoru!…

ID10789: Kam se hrabe Babiš

…Jestli Babiš odstoupí, tak jsme jako Česká republika, 
ale hlavně normální obyčejní občané, ztratili posled-
ní možnost, jak se ekonomicky jako tako zvednout na 
úroveň našich západoevropských přátel. Je to jediný 

B. Monitoring řetězových e-mailů
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člověk v politice, co s tím chtěl něco udělat. Marasmus 
stranictví již tady byl. Místo starostí o blaho voličů platí-
me ze svých katastrofálních daní politiky, pro něž je nej-
větším problémem Čapí hnízdo, kde nikdo nic neukradl, 
jenom si přiblížil dotace, tak jako každý podnikatelský 
subjekt. Kam nás přivedli ODS, ČSSD, ČSL KDU a podob-
ní je již evidentní. Jsme ve světovém systému jako roz-
vojová země. Ta, která kdysi vyráběla motocykly, auta, 
zemědělské a textilní stroje, lokomotivy, turbíny, tramva-
je, elektrárny, cukrovary a jiná sofistikovaná zařízení. Je 
to poslední šance k nápravě. Užvaněný politolog Fiala 
či Stanjura nebo dred Bartoš, kolínský Rakušan a jim 
podobní nás k prosperitě opravdu nepřivedou. Podotý-
kám, že nejsem volič ANO! VŠECHNO JE ÚČELOVÉ. Je 
ale velká škoda, že se podobný humbuk nedělal okolo 
církevních restitucí - odhady o 50 miliard navíc – to je 
1 000 x víc než, čápák!!!!...

ID10878: Přijetí eura v ČR nebo zdanění vašich úspor...

…PŘIJETÍ EURA V ČR NEBO ZDANĚNÍ CELOŽIVOTNÍCH 
ÚSPOR. TO JSOU MINIMÁLNĚ DVĚ VĚCI, KTERÉ VÁM 
KOALICE PIRÁTŮ A STAN NEŘÍKÁ TEĎ PŘED VOLBAMI 
PŘÍMO, ALE KE KTERÝM DÍKY NIM MŮŽE SNADNO DO-
JÍT, POKUD SE DOSTANOU K MOCI.     NĚCO SE PIRÁ-
TŮM MUSÍ NECHAT. PROPAGOVAT SE A MLUVIT SKU-
TEČNĚ UMĚJÍ..…

…ALE MŮŽE MIMO JINÉ VÉST K ZÁPORNÉMU ÚROKU 
NA BANKOVNÍCH VKLADECH OBČANŮ. JINÝMI SLOVY 
ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ STÁTNÍHO DLUHU TAK VLÁDA 
NECHÁ SVÝM OBČANŮM ZDANIT CELOŽIVOTNÍ ÚSPO-
RY.NEVÍM, JAK SE NA TO TVÁŘÍTE VY, ALE TOHLE MI 
PŘIJDE JAKO DALŠÍ VELMI ŠPATNÝ NÁPAD. CO JE 
JEŠTĚ HORŠÍ, JE FAKT, ŽE O TOM PIRÁTI A STAN S NI-
KÝM VEŘEJNĚ NEDEBATUJÍ. DUŠUJÍ SE SVÝMI SLIBY 
A BOHULIBÝMI CÍLI, KTERÉ JISTĚŽE ZNÍ DOBŘE, ALE 
UŽ LIDEM NEUKAZUJÍ, CO BY TO MOHLO ZNAMENAT 
V PRAXI A CO BY TO ZPŮSOBILO PRŮMĚRNÉMU ČE-
CHOVI.  …
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Monitor FCB skupin (07/2021), 
pouze necovidová témata 

Monitorované skupiny facebookové skupiny:

V  této kapitole se zabýváme podrobněji pouze „neco-
vidovými“ dezinformacemi. Výstupy ze sledování fa-
cebookových skupin šířícími covidové dezinformace 
naleznete v úvodu.

V červenci jsme, v této oblasti, monitorovali celkem pět 
skupin. Přibyla nová skupina АНАЛИТИКA Internatio-
nal, která nezastírá, že má sídlo v Petrohradě. U všech 
skupin přibyl počet členů a sledujících, např. u skupiny 
Češi, táhněme za jeden provaz je to z 16,8 tisíc členů 
v  květnu na 28,7 tisíc členů v  červenci nárůst téměř 
o třetinu. Téma Vrbětice už se neobjevuje, výjimkou je 
zmiňování kauzy v  souvislosti s  končícím mandátem 
ředitele BIS, pana plk. Koudelky. Ubylo také příspěvků 
zaměřených proti Pirátské straně, oproti červnu jsme 
téměř nezaznamenali příspěvky, které spojují Piráty 
s  vítáním migrantů, pouze sporadicky se vyskytovaly 
příspěvky spojené s  pirátskou podporou LGBT+ ko-
munity. Velkou pozornost si získala ambice EU zaká-
zat prodej aut se spalovacími motory do roku 2035, 
která byla přispěvateli a komentujícími jednoznačně 

C. Monitoring sociálních sítí

odmítána a využita jako argumentace pro potlačová-
ní práv, zavádění nesmyslných regulací a omezování 
suverenity států ze strany Evropské Unie. Za zmínku 
stojí vyhraněnost názorů a postupující radikalizace 
některých přispěvatelů, často se projevující v nenávist-
ných komentářích s podporou násilí, vandalismu a pro-
tizákonnému jednání. Nejsilnějšími tématy sledova-
ných skupin v červenci tak bylo odmítání současného 
státního zřízení, zpochybňování funkčnosti demokra-
tických voleb, státních institucí a ozbrojených složek 
(především PČR), vybízení k akci, vzpouře proti tomuto 
systému, k boji za svobodu, apel na návrat k tradičním 
hodnotám, tradiční rodině, vlastenectví, k státní suve-
renitě a samostatnosti.
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Anti-EU, anti-Green deal

EU komisař chce uvalit zvláštní daně na české byty 
i  auta a zdražit benzín o 2,50 kč za litr; Z  EU zahřmě-
lo vyhodit z EU Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, 
když se nevzdají suverenity!; Občanem EU navždy i po 
vystoupení země z EU; EU – Vláda Triumvirátu přichází! 
Vysaje České a Slovenské důchodce a zisk ukryje v Daň 
ráji!; Mladí Espéďáci volí suverénní a nezávislý stát 
s vlastními pravidly a pořádkem; Zákaz aut se spalova-
cím motorem je naprostý nesmysl založený na ideologii. 
Miliardáři se budou prohánět v moderních elektromobi-
lech, ale co my ostatní?; Kdo včas vystoupí z EU, má vy-
hráno!; České předsednictví EU nic nezmění, neřeší se 
skutečné problémy, řešením je pouze odchod; zájmy EU 
se nesmí dostávat nad zájmy Česka; „New generation 
EU“ nebo „Green deal“ není nic jiného než plán na spo-
lečný evropský dluh; Bráníme naši zemi před zelenými 
experimenty!
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Anti-LGBT+

Existují jen dvě pohlaví, vše ostatní je zvrácenost; Na-
prosto geniální korektní cedule pro všech 40 druhů 
pohlaví (nebo je jich už více)?; Proti vyjádření EU proti 
Maďarsku - Těmhle hulibrkům bych vrazila do ruky lo-
patu a krumpáč; Tohle je už nechutný, ať si to nechaj 
doma!; Homosexuálové a další pomatení blázni jsou 
zkáza společnosti; Zhýralost a zvrácenost vládne svě-
tu; Ať jsou hrdý jako my, ale proč se musí na veřejnosti 
předvádět okšírovaný s nahýma prdelema a budit veřej-
né pohoršení?
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Anti-migrace

Nechci se v budoucnu bát ve vlastní zemi!; Vyvážíme 
vysokoškoláky, přivážíme migranty; Žádná invaze, my 
sami si v ČR vybereme, kdo u nás bude žít!; Muž uřízl 
dceři ambasadora hlavu, Pákistánce brutalita vehnala 
do ulic!; Dám i svůj život za ochranu hranic, bezpečnosti 
a budoucnost!“
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Nacionalismus / proti současnému státnímu zřízení

Hnutí proti zločinnému systému a biologické diktatu-
ře – odvolávání se na listinu základních práv a svobod, 
právo postavit se na odpor; Naše vláda zradila náš ná-
rod; Policejní složky se nechaly koupit – jejich chování, 
arogance a krutost vůči nám občanům, to už opravdu 
hraničí s terorismem; My jsme jen zoufalí lidé, kterým 
byla odepřena ta nejzákladnější lidská práva; Volby nic 
neznamenají, nerozhodujeme o naší budoucnosti, jsme 
bezmocní; Policie je zkažená, stojí proti nám, utlačuje 
a terorizuje; Třeba bojovat za současnost, ale i za bu-
doucnost, což jsou aktuálně ti nejmenší!; Probuďme se 
a bojujme za naši svobodu! Svoboda není automatická.; 
Proti vyznamenání Hermana Sudeťáky – Kdy tento ná-
rod dostane rozum, kdy opět zvítězí slušnost a vlaste-
nectví?; Pokud by se strhly nepokoje, vojska NATO jsou 
připravená je potlačit. Budeme 21. 8. mít totiž výročí.; 
Volte Pavla a budeme totalitní vojensko policejní stát.; 
Dlažební kostky = hlasovací lístky podzimní volby, blíží 
se to; 
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Podpora násilí

Video, na němž muž rozbíjí sekerou zařízení a zboží 
prodejny (údajně na Ukrajině) s popiskem, že tak učinil 
potom, co jeho žena nebyla vpuštěna do prodejny bez 
roušky + komentáře českých vlastenců = otevřená pod-
pora a vybízení k násilí, případně omlouvání násilného 
jednání z únavy a frustrace proti-covidovými opatřeními 
(tj. vláda si může sama za to, pokud to k takovému jed-
nání dospěje i u nás); 
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Chemtrails a jedy v ovzduší

Dnešní ráno Beroun… Opět evidentně jodit stříbra; Nor-
málně, vláda by měla zakázat přelétání letadel od jistých 
firem; U nás toto od jara stále dokola… Už skoro každý 
druhý den sypou to svinstvo lidem na hlavy a zahrady;
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Ředitel BIS Koudelka

Možná eurohujeři a sluníčkáři bojují za Koudelku, proto-
že se bojí, co se provalí o Vrběticích, až ten CIA vyzna-
menaný agent padne; No, už aby šel. V CIA bude sice 
mrzeníčko, že jim vyhodili informátora, ale už to prostě 
přeháněl. Ta trapárna s Vrběticemi byla vrchol!; Copak 
sympatizanti kauzy Vrbětice zase poslední výkop?
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Putin je nej

Putinův vzkaz: „Je konec…“ Svobodní zednáři skonči-
li, nový světový řád ztroskotal, lidé na celém světě se 
probouzejí a poznávají zákeřnou pravdu o vládnoucích 
elitách, čekají nás lepší zítřky; 
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Podpora Lukašenka

Lukašenko nariadil uzavrieť západné a južné hranice 
Bieloruska – správný přístup, tak to má být; Proč se 
všichni presstituti předhání co napíšou o nějakém obě-
šeném běloruském aktivistovi ale v podstatě ani zmín-
ka o nepokojích ve Francii a Německu; ten náš vlezdopr-
delismus nás jednou zničí; Cichanouska = ta ženská si 
myslí, že je něco jako „první kosmonautka“, když takhle 
objíždí svět – Za čí peníze asi takhle cestuje?
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