Pravidelný přehled české dezinformační scény
Pravidelný přehled české dezinformační scény / duben 2022 / ÚVOD

duben 2022
Úvod

Monitorujeme aktivity, jejichž cílem je podpora zájmů Ruské federace (RF), nebo Čínské lidové republiky (ČLR). Z toho
důvodu monitorujeme i domácí aktéry, kteří vědomě či nevědomě poškozují základní zájmy České republiky, kterými
rozumíme základní ústavní hodnoty (zejména 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 emailovou adresou cesti.elfove@gmail.com
nebo přímo přes naše veřejně známé mluvčí. Dbejte prosím zvýšené pozornosti na phishingové kampaně a falešné
e-maily nebo na falešné webové stránky.
Zájem o práci v našem hnutí můžete vyjádřit zasláním
e-mailu na výše uvedené emailové spojení. Práce je to pro
vlast, tedy dobrovolná, a každý si hradí své vlastní náklady.
Poskytujeme českým institucím a mediím přístup k našim
datům (například řetězovým e-mailům), či zpracování případových studií na konkrétní témata. Služba je bezplatná.
Dezinformační obsah je v on-line prostoru šířen těmito
hlavními kanály:
1) Online média – weby
2) Řetězové e-maily
3) Sociální sítě
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Shrnutí monitorovaných kanálů a jejich pravidelné aktualizace 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.
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V dubnu na dezinformační scéně posilují sentimenty,
které jdou ruku v ruce s ekonomickou nejistotou a mírou inflace v ČR. Útoky jsou vedené jak na vládu Petra
Fialy, tak na Ukrajinu, uprchlíky, EU, NATO a USA. Posilují sentimenty panslavismu a nutnost hledat „skutečné viníky“ konfliktu. Energetika a ceny energií je další
téma, které nabírá na síle. Díky složitosti tématu se
dá lehce zneužít pro manipulaci a rozsévání strachu
z cen energií a ekonomického propadu.

Témata duben 2022 podrobněji
Válka na Ukrajině

Evropská unie

Měsíc duben byl ve znamení funkčních narativů, které zakořenily a jsou dále rozvíjeny o osobní příběhy
a svědectví. Útoky jsou mířeny na ukrajinské Romy.
Spolu s Ukrajinou a válkou jsou v sekundární rovině již
tradičně vedeny útoky na liberální hodnoty a instituce.
Velmi intenzivně se rozebírá energetická bezpečnost,
dodávky plynu a objevují se narativy, které mají pro
Rusko rozmělnit zásadní účinnost sankcí a jednotný
postoj západu.

Evropská unie je v poslední době skloňována v souvislosti s energetickou krizí. Členské státy pak jako ti,
kteří si levnou energii nechají pro sebe, s obavou, že
na naše podniky a domácnosti nezbude a bude nutné
propouštět. Brusel dle dezinformátorů šíří lži a nejedná v našem zájmu. Dalšími tématy jsou panslavismus
a snaha o vyhlazení Slovanů.

Domácí politika

Od samotného prvopočátku invaze je za hlavního viníka označováno NATO, potažmo USA a prezident Biden.
Tyto narativy jsou navázány jak na narativy „laboratoře
na výrobu biologických zbraní“ na Ukrajině, tak snahu
o dominanci na trhu s ropou, zastavení projektu Nord
Stream a vojenská rozpínavost a dominance.

Vláda Petra Fialy je od samého začátku svého vzniku pod ostrým útokem dezinformátorů. Nejvýraznější
osobnosti, jako jsou Markéta Pekarová Adamová, Vít
Rakušan, Jana Černochová a samotný Petr Fiala, čelí
nejrůznějším kampaním, které mají za cíl snížit jejich
důvěryhodnost. V souvislosti s válkou na Ukrajině
se také začíná objevovat narativ, že je česká vláda
„fašistická“.
Migrace
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Shrnutí nejdůležitějších sdělení: duben 2022

USA a NATO

Trendy v šíření
V diskuzích pod mainstreamovými médii jsme zaznamenali nárůst trollů a botů. Dezinformační narativy
mají nebývalý úspěch a daří se jim sbírat vysoké počty lajků a komentářů.

I narativ migrace velmi rezonuje napříč českým kyberprostorem. Témata se kumulují okolo zneužívání finančních příspěvků, šíření nemocí, nepřizpůsobivosti
migrantů. Svou rétorikou sdělení navazují na zdražování a nejistou dobu.
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Weby jsou Českými elfy zpracovávány jak kvantitativně (strojově), tak cíleně za pomocí kvalitativních metodik. Sledujeme jak přiznaně proruské weby (Sputnik a Aeronet), tak ty, které se dlouhodobě objevují
v kvantitativním průzkumu na horních pozicích. Tyto
dvě metodiky poskytují ucelený vhled do trendů šíření
dezinformací skrze česká online média.

spočívající v útocích na vládu podporující Ukrajinu,
v jejím úsilí bránit se Rusku a usilovaly o změnu ve
vstřícnosti české veřejnosti k válečným uprchlíkům
z Ukrajiny. V této oblasti se viditelně angažovali politici z řad SPD, KSČM, Volného bloku a Trikolóry, tedy
sil z okrajů politického spektra, dlouhodobě zastávajících proruské postoje.

Ruská agrese vůči Ukrajině byla dominantním tématem dezinformačních webů, které přebíraly oficiální ruskou propagandu v plném rozsahu. Chovaly se
tedy mimořádně nebezpečně a lze konstatovat, že
tak konaly zcela ve prospěch cizí nepřátelské mocnosti. Kromě toho sledovaly i domácí politické zájmy,

V žebříčku „nejplodnějších“ dezinformačních webů
nedošlo k žádným změnám. Ty hlavní však publikovaly více než dvojnásobek k České republice nepřátelského obsahu. Smutné vítězství patřilo cz24.news,
který byl následován pravdive.eu a infokuryr.cz.

Nejčastější zdroje dezinformací mezi českými weby
za duben 2022

Poznámka: Aeronet a Sputnik jako již přiznané
proruské zdroje sledujeme zvlášť.
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WEBY
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Přehled proruských dezinformačních narativů
v českých médiích v dubnu 2022

Kvalitativní souhrn
Sledované weby: Aeronet, Nová republika, Parlamentní
listy, Protiproud, Sputnik, Zvědavec
Ruský útok na Ukrajinu
Téma války na Ukrajině je i v dubnu zcela dominantní.
Mezi hlavní narativní linky patří svalování viny za konflikt na Ukrajinu či NATO/USA, negativní vykreslování
ukrajinské armády a praporu Azov, dále pak šíření dezinformací o tom, co ruská armáda páchá (např. vraždy civilistů, znásilňování apod.), přičemž i zde je jako
viník označována Ukrajina, případně je zlehčováno, že
se něco takového vůbec děje. Je zpochybňován efekt
sankcí a naopak je tu systematicky veden narativ, že
sankce ubližují Evropě, ale ne Rusku. Částečně se objevuje i narativ zasazující dění na Ukrajině do širších
konspiračních teorií o světovém spiknutí.
Komentář: Dezinformační weby se podílejí na šíření
ruské propagandy, dezinformací a takového obrazu
války na Ukrajině, který konvenuje Kremlu. Cílem je
poškození pověsti Ukrajiny v očích čtenářů a naopak
vyzdvihnutí působení Ruska a zakrývání válečných zločinů, které páchá.

Domácí politika
V oblasti domácí politiky jsou sledované dezinformační weby konzistentní - útočí na vládu Petra Fialy. Vedle kritiky za to, že vláda příliš pomáhá Ukrajině
a ukrajinským uprchlicím a uprchlíkům, se tu objevuje
silný narativ o tom, že se nezabývá domácími problémy. Mezi ně patří růst cen, zejména energií, potravin
a podobně. Tematizují se i negativní dopady odstřižení se od dodávek ruského plynu. Dalším tématem je
zakročení proti dezinformačním webům, které je vnímané jako útok na svobodu slova a cenzura nepohodlných názorů. Toto je téma, které bylo významné již
v březnu. Pozitivně je pak oceňována opozice – jmenovitě hlavně ANO a Andrej Babiš, dále SPD a Tomio
Okamura a jejich postoje k výše uvedeným tématům.
Komentář: Dezinformační scéna konstantně útočí na
politiky a subjekty, které jsou prozápadně orientovány, což koresponduje s protizápadní a prokremelskou
orientací scény. Jakoukoliv kritiku ze strany dezinformačních webů, i tu v určitém ohledu legitimní, je třeba
vnímat zejména v tomto širším kontextu, jehož cílem
je podrývání prozápadní a proevropské orientace země
a společenská polarizace na základě již existujících třecích ploch. V polarizované společnosti pak mají větší
šanci uspět autoritářské nebo populistické politické
strany, které Kremlu vyhovují více.
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Jedná se o narativ, který se na dezinformační scéně
objevuje průběžně. Jeho cílem je podkopávání důvěry
v mainstreamová a veřejnoprávní média s tím, že nejsou nestranná a navíc často v něčím vleku (Bruselu,
globalistů apod.). Dezinformační nebo „alternativní“
zdroje jsou pak vykreslovány jako platforma, na které
se čtenáři dočtou skutečnou pravdu.
Komentář: Útoky na mainstreamová a veřejnoprávní
média lze vnímat jako součást širších snah o podrývání důvěry v kvalitní zdroje informací. Cílem není nutně
to, aby čtenář uvěřil tomu, co se píše právě na dezinformačních webech, ale to, aby nevěřil ničemu.
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Útoky na mainstreamová média a naopak podpora
těch „alternativních“
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Za duben 2022 jsme zachytili a zpracovali celkem
669 řetězových e-mailů.
Zachycené řetězové e-maily se, stejně jako minulý
měsíc, nadstandardně věnují válce na Ukrajině a samozřejmě příbuzným tématům jako: #agresivníNATO,
#zbraně a #armáda. Z grafu časového vývoje relativních podílů témat e-mailů je patrné, že téměř všechna
sledovaná témata se vyskytují velmi podprůměrně,
kdežto již zmíněná „válečná“ témata, společně s tématem #sociálníproblémy, hrají zřejmý prim.
Zachycené e-maily se často věnují tématům:
» Ukrajinští uprchlíci zneužívají našeho sociálního
systému. Často provozují sociální turistiku za
účelem sběru finanční pomoci.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili:

» Pomoc uprchlíkům je rozdávána na úkor českých
občanů, zejména těch sociálně slabších. Uprchlíci
představují vysokou zátěž pro náš zdravotní
systém.
» Velká část mezinárodní finanční pomoci Ukrajině je
obratem ukradena některým z tamních pohlavárů
a soukromě vyvážena zpátky na Západ.
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Řetězové e-maily

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili:
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Sociální sítě

V dubnu jsme na facebookových dezinformačních
skupinách nezaznamenali žádné dramatické změny.
Většina příspěvků se i nadále věnovala válce na Ukrajině. Uživatelé se vzájemně utvrzovali v již zaběhnutých narativech.
Nejsilněji se objevovala snaha diskreditaci válečných
uprchlíků. Ti byli označováni za lidi, kteří naši pomoc
nepotřebují, nebo ji dokonce programově zneužívají.
Podle dezinformátorů jsou nevděční a jejich příchod
do České republiky přináší nebývalé komplikace, na
které doplatíme my, Češi.
Stejně tak se velmi silně objevovaly příspěvky vystupující proti vládě. Členové sledovaných skupin
nesouhlasí s materiální pomocí Ukrajině, se snahou
vlády o boj s dezinformacemi a s kroky na podporu
uprchlíků. Nad to obviňují vládu ze zavádění totality,

utlačování vlastních obyvatel a veřejnoprávní média
ze systémového lhaní.
Někteří uživatelé tvrdí, že celá válka je lež. Záběry,
které můžeme vidět v televizi, pocházely podle nich
z jiných konfliktů. Masakr v Buči byl zinscenovaný,
mrtvoly byly ve skutečnosti komparzisté. Ti umírněnější sice existenci ozbrojeného konfliktu uznali, nicméně označili Rusko za oběť a Ukrajinu a Západ za
provokatéry.
Na dezinformačních skupinách i nadále docházelo ke
zpochybňování státních institucí a veřejnoprávních
médií. Silně se vystupovalo proti pomoci Ukrajině
a Ukrajincům. A za pomocí polopravd i vyložených
lží probíhala snaha o vnesení chaosu a zpochybnění
tak jasného faktu, jakým je válka vedená proti cizímu
suverénnímu státu.
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Příklady
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Youtube je stejně jako jiné online kanály využíván pro
šíření hoaxů a dezinformací, které prvoplánově nemusí mít za cíl šíření ruské propagandy, účinně a často ale přebírají a šíří fragmenty proruských narativů
a běžných dezinformačních trendů. Samotné nabourávání důvěry v instituce a liberální hodnoty pak přispívá k dalšímu nebezpečnému štěpení společnosti
a rozsévání názorové netolerance. Často se za tímto účelem zneužívají i na první pohled nesouvisející
oblasti a obory. Například ezoterie se stala jedním
z dlouhodobě dominantně využívaných témat v proruských dezinformačních kampaních.

Portál Zákony bohatství – Jan Hnízdil: vládnou nám
psychopati, globální systém končí. Publikováno
30. 4. 2022.
Narativy:
Jsme ovládáni a manipulováni psychopaty z nadnárodních firem; většina obyvatel je v „kolektivní hypnóze“;
média na nás působí „válečným myšlením“ a zneužívají coronaviru k mocenskopolitickým účelům; nejvyšší
správní soud potvrdil diskriminaci neočkovaných, nová
vláda se nám bude snažit vnutit povinné očkování
i přes nežádoucí účinky vakcíny; za opatření proti covidu jsme vyhodili 62 mld. korun; ovládají nás pomocí
strachu, covid nahradili jen jinou válkou, vyvolávají nenávist proti Rusku; používáme princip kolektivní viny,
který je špatně; politici nás ovládají „válečným myšlením“; humanitární pomoc Ukrajině ano, vyzbrojování ne;
globalizace je v krizi a civilizace končí; systém je v krizi
a řeší to násilím, zneužili k tomu covid i Ukrajinu; cenzura v rukou psychopatů jako prostředek k našemu ovládání, řešení je „out of system“; existuje globální dohoda
masmédií o tom, jaké informace pouštět obyčejným
lidem, nic není při tom černobílé; pomáháme těm obětem konfliktu na Ukrajině, které to vlastně nepotřebují;
špatně koordinovaná pomoc Ukrajině nás může zničit,
neprovokujme imperiální Rusko a akceptujme ho; ne
vláda, ale příroda vše vyřeší.
Jsme ovládáni psychopaty z nadnárodních firem, nemáme věci ve svých rukou
Psychopati v čele koncernů, farmaceutických firem,
médií a bank zneužili viru, jedou „válku“, vybičování

lidí strachem (mrtvoly, lockdowny, jedině vakcíny),
zmanipulovali masy lidí na celém světě, pomocí mediálního strachu byly davy zhypnotizovány a začaly
vykonávat pokyny psychopatů. (7:37)
Útočí na stát, EU. Podporuje RF.
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Většina obyvatel je v „kolektivní hypnóze“
25 % populace je v hluboké hypnóze a už se z ní neprobere (ti, co nosí ochranné prostředky), 40–50 %
lidí je v polospánku, jdou s davem, protože to myslí
s námi dobře, dav je agresivní vůči tomu, kdo nesdílí
názor, že globální zlo je covid a vakcíny řešení, kdo
říká něco jiného je terčem agrese, 25 % lidí se zhypnotizovat nenechalo, snaží se burcovat, dělají vše pro to,
aby to dobře dopadlo. (10:46)
Útočí na vládu. Podporuje dezinfoscénu.
Většina obyvatel je v „kolektivní hypnóze“
Jde o to, kolik se probudí těch klimbajících. Ti o to
nestojí, protože by mohli vidět, jaká zvěrstva se tady
v covidu napáchala: rozvrácené zdravotnictví, kultura,
vztahy, právo za jejich pasivní účasti. (12:54)
Útočí na vládu. Podporuje antiwax scénu.
Média na nás působí „válečným myšlením“ a zneužívají
viru k mocenskopolitickým účelům
Média s námi brutálně dva roky manipulují. Mainstream jede jednoznačné zadání „válka“. Jde o globální změnu společenských poměrů. Zneužití viru
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Nejvyšší správní soud potvrdil diskriminaci neočkovaných
Nejvyšší správní soud rozhodl o diskriminaci neočkovaných (byli vyhození lidi z práce, očkování pod strachem, děti nemohly do školy, kultura, sport, cestování). (26:30)
Útočí na vládu. Podporuje antiwax scénu.
Nová vláda se nám bude snažit vnutit povinné očkování,
i přes nežádoucí účinky vakcíny
Fiala, Válek jedou stejnou linii, jako ti před tím. Od
podzimu bude očkování povinné. Dlouhodobé účinky
nejsou známy a za nežádoucí nenesou zodpovědnost
farmaceutické firmy, musí se odebrat nasmlouvané
vakcíny. (27:26)
Útočí na vládu. Podporuje antiwax scénu.
Za opatření proti covidu jsme vyhodili 62 mld. korun
Covid nás stál 62 mld. (22 mld. testy k ničemu,
12 mld. vakcíny, 30 mld. dotace nemocnicím za covid
pozitivní). Peníze jsou už jen virtuální, ty dluhy nikdo
nezaplatí. (30:10)
Útočí na vládu. Podporuje antiwax scénu.
Ovládají nás pomocí strachu, covid nahradili jen jinou
válkou, vyvolávají nenávist proti Rusku
Strach se musí neustále generovat. Když přestala
fungovat válka proti covidu, přešlo se plynule na jinou
válku. Univerzální zlo je teď Rusko. Úplně stejný formát (online zpravodajství, hroby, děti, hrůzy od rána
do večera). Z virus škrtli „vi“ a zůstal „rus“. Vyvolávání
nenávisti proti Rusku. (35:18)
Útočí na masmédia, na vládu. Podporuje RF.
Používáme princip kolektivní viny, který je špatně
Spoustě ruských umělců bylo zakázáno vystupovat,
zákaz opery Čajkovského, Nohavica… Největší zvěrstva byla spáchána ve jménu kolektivní viny. Ruští
sportovci vyloučení ze soutěží. (37:07)
Útočí na sankce proti RF. Podporuje agresi RF.
Politici nás ovládají „válečným myšlením“
Lidem bylo vsazeno do mozku válečné myšlení. Válka proti covidu a teď proti Rusku. Politici ztráceli svůj
vliv a teď dostali příležitost stát se vůdci jako v Bílé
nemoci. (38:52)
Útočí na vládu. Podporuje RF.

Humanitární pomoc Ukrajině ano, vyzbrojování ne
Pomáhejme Ukrajině, ale neposílejme tam tanky. Souhlasíte s posíláním zbraní, nebo jste spíše pro humanitární pomoc? (39:49)
Útočí na vládu, NATO. Podporuje RF.
Systém je v krizi a řeší to násilím, zneužil k tomu covid
i Ukrajinu
Musí být společenská změna. To lze vědomě (což většina hypnotizovaných nechce slyšet) anebo násilně,
což se teď děje. Virus i Ukrajina jsou brutálně zneužity
v mocenskopolitickém boji. Kdo těží z covidu a války?
Nadnárodní koncerny, farmaceutické a zbrojní firmy.
(49:00)
Útočí na vládu, EU, NATO. Podporuje RF.
Cenzura v rukou psychopatů jako prostředek k našemu
ovládání, řešení je „out of system“
V rámci systému nemá globální krize řešení, je třeba
vytvářet paralelní skupiny, hlas musí být slyšet a psychopaté se bojí odhalení. Proto cenzura. Covid byl
rozcvička, psychopati si zkusili, co můžou, a protože
společenský odpor byl slabý, tak pokračují dál. Dva
roky brutální cenzury názorů, které by zpochybňovaly
nebezpečí viru, testy, vakcíny. (54:00)
Útočí na vládu. Podporuje dezinfoscénu.
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k mocenskopolitickým účelům. Jde o to nastartovat
u lidí „válečné myšlení“, v médiích musí neustále šířit
strach. (18:50)
Útočí na masmédia. Podporuje dezinfoscénu.

Existuje globální dohoda masmédií o tom, jaké informace pouštět obyčejným lidem, nic není přitom černobílé
Jan Tománek dohledal, že existuje globální dohoda
BBC, REUTERS a Evropské mediální agentury, že nebudou publikovány informace, které by zpochybňovaly nebezpečí viru, testy a vakcíny. Pokud byly cenzurováni jedinci, teď jsou mazány celé weby, které si dovolí
publikovat jiný názor na konflikt na Ukrajině. Situace
není černobílá, je neprůhledná, nevěřím médiím ani
slovo. Není šance zjistit pravdu, protože alternativní
weby označili jako hybridní hrozba, rusofilové, trollové.
(57:00)
Útočí na masmédia. Podporuje RF a dezinfoscénu.
Pomáháme těm obětem konfliktu na Ukrajině, které to
vlastně nepotřebují
Ti, co by nejvíc potřebovali pomoc, na ni nedosáhnout,
protože jim vláda zakázala odjet ze země kvůli mobilizaci. (1:09:00)
Útočí na pomoc Ukrajině. Podporuje RF.
Špatně koordinovaná pomoc Ukrajině nás může zničit,
neprovokujme imperiální Rusko a akceptujme ho
Nedokázali jsme pomoci syrským sirotkům a teď tu
máme bez jakékoli koordinace 250 000 Ukrajinců,
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Poznámka: opakuje se oblíbené téma „kolektivní hypnózy“, které nám má vnuknout, že jsme ovládáni,
a že nemáme věci ve vlastních rukou. Objevuje se
koncept „kolektivní viny“, který v nás má vyvolat pocit
provinění za sankce proti agresivnímu Rusku.
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o nichž nic nevíme, šíří se tu TBC. Školy a školky nemají místo pro naše děti (na Berounsku), pediatři jsou
kvůli ukrajinským dětem přetížení, protože potřebují
intenzivní pomoc. Stát to neřeší. Pomáhejme, ale tak,
abychom se sami neničili. Mediální pozornost je zaměřená na konflikt a ne na jeho řešení. Je třeba naučit
se žít jak s viry, tak s mocenským Ruskem. Psychopat
Putin zahnaný do kouta může zmáčknout knoflík. Přejmenování ulic (Korunní, Koněvova) je zbytečná provokace, pliveme na to, co je ruské. (1:07:00)
Útočí na vládu, pomoc Ukrajině. Podporuje RF a její
agresi.
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