
1. 6. 2022 Demonstrace 
a dezinformace

1. Protivládní narativ zesílil a nakonec převládl

Vývoj na sociálních sítích, zpravodajských webech a v řetězových 
e-mailech před protivládní demonstrací 3. 9. 2022.
Protivládní demonstrace, která byla svolaná do Prahy na 3. září 2022 L. Vrabelem a J. Havlem, 
přivedla na Václavské náměstí až 70 tisíc lidí. Ačkoli byli vysokým počtem účastníků mnozí 
překvapeni, vývoj na platformách, kde dochází k šíření dezinformací v českém informačním prostředí 
(tedy na dezinformačních webech, v řetězových e-mailech a na sociálních sítích), naznačoval 
vysokou účast již nějaký čas dopředu. 

Elfové od začátku léta zaznamenali prudký nárůst antivládních narativů a v souvislosti s plánovanou 
demonstrací také indikátory dobře organizovaného a systematického šíření výzev k účasti na této 
akci, které ve své poslední fázi přesáhly hranice uzavřených dezinformačních komunit.[1]

Od června 2022 jsme zaznamenali na sledovaných kanálech značné zesílení dlouhodobě přítomného 
narativu ostře kritizujícího vládu. Na konci srpna se jednalo o zdaleka nejsilnější narativ, který 
prohlašoval, že vláda, ať už svou neschopností, nebo mnohem spíše zcela programově, škodí České 
republice a jejím občanům. Vláda je předmětem kritiky především kvůli svému postoji a krokům vůči 
Rusku a Ukrajině a tématům s tím spojeným, především těm, které se přímo dotýkají široké veřejnosti, 
tedy například potenciální energetické a ekonomické krize. Vláda je označována za sloužící cizím 
zájmům, jmenovitě Bruselu (EU), USA či obecně Západu, a naopak poškozující zájmy ČR a jejích 
obyvatel. Záměrně je podporováno prohlubování propasti mezi těmito dvěma skupinami, tedy 
vládními elitami         
a běžnými občany.

Všechny ostatní narativy, které rezonovaly na sledovaných dezinformačních platformách, během 
srpna dále podporovaly tento narativ. Někdy bylo využíváno i zcela nesmyslných a nesouvisejících 
událostí, například požáru v NP České Švýcarsko, kde byl narativ podpořen dezinformací, že vláda 
poslala vrtulníky a vojáky do bojů na Ukrajině, a proto teď nejsou kapacity pro zvládnutí situace.

[1] Dokazuje to například pravidelný monitoring a reporting dezinformačních skupin na Facebooku: 
https://cesti-elfove.cz/category/monitoring/monitoring-socialnich-siti/ 

_______________________________________

2. Protivládní narativ se tvrdě zradikalizoval
Kromě posilování docházelo u uvedeného narativu i k  jeho radikalizaci. K jednoduché kritice vlády 
uvedené v  předchozích odstavcích se postupně připojily výzvy k  násilí na vládních představitelích       
a používaly se vulgární a agresivní jazykové prostředky. Nakonec přišla výzva k  přechodu od slov 
k činům, tedy právě ke svolání demonstrace.

https://prezi.com/i/edit/uritodjcnp_n#_ftn1
https://cesti-elfove.cz/category/monitoring/monitoring-socialnich-siti/


3. Ruská linka
Demonstrace na Václavském náměstí byla zorganizována lidmi, kteří dlouhodobě působí na české 
dezinformační scéně a v českém informačním prostředí šíří prokremelské narativy. L. Vrabel i J. Havel 
se angažovali v anticovidových a antimigračních hnutích (např. Blok proti islámu).[1] Další člověk 
přítomný v zákulisí demonstrace, Ž. Jovanovič z TV Raptor, je dokonce přímým spolupracovníkem 
televize ruské armády Zvězda i propagandistického pořadu ruské státní televize.[2]

Kromě organizátorů, i politický program demonstrace zveřejněný na stránkách ve svých požadavcích 
velmi důsledně sleduje prokremelské zájmy a odpovídá narativům šířeným ruskou státní 
propagandou, jak je patrné i z našich pravidelných reportů. Ať už se jedná o výzvu k ukončení 
protiruských sankcí a zajištění dodávek plynu z Ruské federace, volání po vojenské neutralitě a tedy 
zastavení dodávek zbraní a podpory Ukrajiny, prosazování domnělé neutrality České republiky 
vystoupením ze západních mezinárodních organizací jako NATO   či EU, až po výzvu k ukončení 
„ředění národa“ poskytováním azylu válečným uprchlíkům. Všechny body programového prohlášení 
odpovídají sledovaným proruským dezinformačním narativům.

[2] Islám, covid, Ukrajina. Teď si organizátor protestů našel nového „nepřítele“ - Seznam Zprávy 
(seznamzpravy.cz)
[3] https://www.forum24.cz/zarko-jovanovic-z-tv-raptor-podporuje-ruskou-okupacni-armadu-opravdu-muze-
rozestvavat-cechy/

_______________________________________

4. Téma demonstrace na dezinformačních kanálech – první fáze

Dne 16. srpna 2022 proběhla jiná tematicky obdobná demonstrace s naprosto zanedbatelnou účastí, 
ještě předtím už ale docházelo k šíření prvních pozvánek na zářijovou akci. První prokázané záchyty 
ze sociálních sítí evidujeme ze začátku srpna:

Propagace na sociálních sítích

6. srpna 2022, FB skupina Nechceme fašistickou vládu

https://prezi.com/i/edit/uritodjcnp_n#_ftn1
https://prezi.com/i/edit/uritodjcnp_n#_ftn2
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-bojovali-uz-proti-islamu-ci-covidu-z-ukrajiny-presedlali-na-drahotu-213311


Jednoduché pozvánky začaly být brzy doplňovány graficky sofistikovanějšími verzemi, 
videopozvánkami s využitím domnělých autorit a příspěvky i komentáři, které vybuzovaly silné emoce 
a svolávaly uživatele k  akci. Intenzita šíření stoupla a některé facebookové účty byly na skupinách 
nadprůměrně aktivní. Například profil s názvem Občan Ctihodný byl velmi aktivní hned v několika 
skupinách, a to jen v období několika dní před demonstrací, po jejím konání se odmlčel.

Uživatel Občan Ctihodný vkládal do skupiny Nechceme fašistickou vládu několik příspěvků denně. 
Aktivní byl i na jiných skupinách, například Fiala není můj premiér.

Pozvánka na demonstraci v lepší 
grafické úpravě.

Pozvánky k demonstraci šířily i nejrůznější „autority“ skrze 
apelativní videa.



Stejně tak se téma propsalo do řetězových e-mailů. Například se řetězovými e-maily šířil FB status 
Jindřicha Rajchla, kde mimo jiné zaznívá:

4. Šíření mimo dezinformační scénu
Právě díky zaplnění informačního prostředí pozvánkami na akci a systematickému vyvolávání dojmu, 
že se chystá něco velkého, začínala zprávu přebírat i mainstreamová média. Umožnila tak informaci  
o demonstraci překročit hranice dezinformačních platforem a dále se šířit mimo jinak poměrně 
uzavřené komunity.

Propagace řetězovými e-maily

Demonstrace byla předem opakovaně prezentovaná jako velká a úspěšná akce.

"Prostě musíme na ten Václavák všichni, kdo to s budoucností této země myslíme dobře. Pokud se 
povede tato první akce, pak nás bude na každé další víc a víc a na konci měsíce už budeme tak silní, 
že nás nebudou schopni umlčet. Je mi jasné, že v současné ekonomické situaci není pro 
mimopražské občany vůbec jednoduché finančně ustát několik cest do Prahy během jednoho měsíce, 
ovšem pokud to myslíme s dosažením změny vážně, tak jiná cesta prostě neexistuje."

"My vás v tom nenecháme - a já snažně doufám, že ani vy nás ne.
Záleží na nás všech. Na každém z nás. Pojďme společně zaplnit Václavák až dolů po Můstek                
a vykřičet přes celé Čechy, Moravu a Slezsko, že tohle je naše země a že jsme si ji přišli vzít zpět! My 
jsme připraveni za ni bojovat. Jdete do toho s námi?"
ID 19081 (číslo emailu k dohledání v databází řetězových e-mailů na našich stránkách)

nebo

Další řetězový e-mail se šířil s hlavičkou "PROGRAM : 3.9.2022 - Václavské náměstí“ (ID 19430).          
Shrnoval nikoli časový, ale politický program demonstrace. Obsahoval i narativy obsažené na 
oficiálních stránkách demonstrace, mimo jiné upozornění na nutnost krýt českou korunu zlatem, 
zajistit nezávislost českého průmyslu na zahraničí, nebo varování před snahami o „ředění národa“. 
(Poslední příklad je díky specifické slovní formulaci snadno trasovatelný skrze jednotlivé 
dezinformační platformy a nepřímo tak dokazuje jejich provázanost.)



Nepřímým způsobem ovlivnily situaci i média a veřejně známé osobnosti, které v čase před 
demonstrací dále přiživovaly už tak emocionálně vypjatou atmosféru. Například výrok ministra 
spravedlnosti P. Blažka, který na Prima CNN řekl, že „má strach z lidových bouří“.[4] V den konání 
demonstrace pak vyšel na Lidovky.cz článek s emočně zabarveným titulkem: Noční můra statisíců 
rodin: konec fixací a smluv na energie. Na miliony Čechů dopadne i nový ceník ČEZ, pod kterým se 
ihned objevily zvací komentáře.[5]

Dne 1. září vyšel článek na iDNES, ve kterém správce skupiny Řekni Ukrajině Ne odhadl účast 
demonstrantů na několik desítek tisíc.[6] V článku byla vložena originální videopozvánka. Pozvánka se 
v tištěné podobě objevila i v deníku Metro.

Dezinformátory byl článek na iDNES považován za úspěch.

Zvací komentář pod článkem na Lidovky.cz

_______________________________________

[4] https://www.youtube.com/watch?v=R1bY9I9IxK0
[5] https://www.lidovky.cz/byznys/nocni-mura-statisice-rodin-konec-fixaci-smluv-energie-miliony-cechu-
novy-cenik-cez.A220902_194438_ln_ekonomika_lros
[6] https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/plyn-energie-demonstrace-zwyrtek-praha-vlada-
krize.A220901_143319_domaci_vapo

https://prezi.com/i/edit/uritodjcnp_n#_ftn1
https://www.youtube.com/watch?v=R1bY9I9IxK0
https://www.lidovky.cz/byznys/nocni-mura-statisice-rodin-konec-fixaci-smluv-energie-miliony-cechu-novy-cenik-cez.A220902_194438_ln_ekonomika_lros
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/plyn-energie-demonstrace-zwyrtek-praha-vlada-krize.A220901_143319_domaci_vapo


Průběh demonstrace a účast považovala dezinformační scéna za úspěch, jehož chce využít pro 
organizaci dalších akcí. Před demonstrací 17. listopadu na Letné zvolili organizátoři cestu pořádání 
menších demonstrací v krajích i průběžných demonstrací v centru hlavního města.

Průnik do deníku Metro.

iDNES zpravodajství zveřejnilo mimo jiné také propagační video a přímo tak přispělo k šíření 
pozvánky mimo uzavřenou dezinformační komunitu.

6. Reflexe akce dezinfoscénou



Dezinfoscéna reflektovala úspěšnost demonstrace a plánuje další akce.

Také dezinformační weby před i po akci hodnotily demonstraci pozitivně. Posloužila jim mimo jiné 
jako opora k dalším, a ještě ostřejším útokům na vládu.

Příklad umírněného článku z webu Nová republika s několika manipulativními odkazy ve svém 
závěru.[7]

_______________________________________

[7] https://www.novarepublika.online/2022/09/revoluce-zacne-v-sobotu 

https://prezi.com/i/edit/uritodjcnp_n#_ftn1
https://www.novarepublika.online/2022/09/revoluce-zacne-v-sobotu


Emotivnějši a radikálněji vyznívající článek z Parlamentních listů.[8]

Tento závěrečný oddíl uvádí souhrn specifických rysů šíření povědomí o demonstraci, které elfové 
zaznamenali na monitorovaných dezinformačních platformách jako odlišné oproti jejich běžnému 
provozu. Seznam si neklade za cíl být zcela vyčerpávající, ale mohl by být vodítkem pro včasnou 
detekci dalších obdobných budoucích událostí.

_______________________________________

[8] https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Sypat-si-koks-do-konecniku-nestaci-Kotrba-vypustil-
svuj-protivladni-projev-Kratce-pred-demonstraci-713197

7. Možné indikátory úspěchu, jejich detekce a prevence







Nástup protivládního narativu v průběhu léta a jeho naprostá dominance napříč 
dezinformačními platformami. Podpora tohoto narativu ostatními narativy.
Využívání (domnělých) autorit k prosazování narativu. Na videích jsou formálně odění lidé 
hovořící z autoritativních pozic odborníků. Někdy jsou zaštítěni organizací (např. logo 
organizace, sdružení, politické strany).
Překrytí některých odlišností mezi jednotlivými dezinformačními skupinami (včetně politických 
neshod) a spojení se proti společnému nepříteli. Protivník je jasně pojmenován a dochází            
k vybuzení emocí tvrzením, že se snaží akci překazit. Systematicky se prohlubuje rozdíl mezi my 
a oni.

https://prezi.com/i/edit/uritodjcnp_n#_ftn1
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Sypat-si-koks-do-konecniku-nestaci-Kotrba-vypustil-svuj-protivladni-projev-Kratce-pred-demonstraci-713197


_______________________________________

[9] Taktika táborového ohně: Vytváření dojmu spolupráce, srdečných vztahů, toho, že „patříme k sobě 
a podporujeme se“. Jde o obvyklou taktiku na vytváření extremistických organizací, včetně těch s násilnou 
agendou.















                                                                                                                                                                                                              
Předběžné vzbuzení dojmu, že půjde o masovou a úspěšnou akci.
Stupňování a radikalizace narativu – výzvy k násilí, k násilnému svržení vlády, státnímu 
převratu, utopení vládních představitelů ve Vltavě, odsouzení a popravení; vulgarity, emočně 
vypjatý jazyk, další jazykové a vizuální prostředky (diakritika, kapitálky, opakování slov, 
agresivní barvy, využívání doprovodných obrazových materiálů, které protivníka zobrazují vždy 
v podobě ošklivých momentek, ve ztmavených barvách, nebo v kombinaci s negativně 
vnímanými symboly – např.          P. Fiala vedle nacistické vlajky).
Výzvy k akci a organizace. Líčení situace jako bezvýchodné a nastínění jediného možného 
postupu.
Zapojení všech dostupných platforem – weby, řetězové e-maily, sociální sítě – ke komunikaci 
stejné výzvy.
Rozšíření narativů i přímých pozvánek na akci do mainstreamových médií.
Využití sofistikovanějšího grafického zpracování materiálů.
Vyvolání dojmu solidarity za použití taktiky „táborového ohně“ – nabídky organizovaného 
svozu autobusy zdarma, využití materiálu apod.[9]

My a oni. My na straně práva, oni jako provokatéři a nepřátelé.



Demonstrace solidarity a vzbuzení dojmu, že akce se budou účastnit mírumilovní lidé s vysokými 
morálními hodnotami a ze svého čistého nevinného přesvědčení.

Použité prostředky a způsoby prezentace chystané akce v rámci dezinformačních skupin i za jejich 
hranicemi dle naší analýzy vyžadovaly vynaložení velkého organizačního úsilí a poukazují tedy na 
to, že se nejednalo o náhodné spontánní hnutí několika nespokojených občanů, ale o dobře 
organizačně zvládnutou, načasovanou a promyšlenou akci. Úspěchu demonstrace tak podle nás 
napomohla nejen dobře odhadnutá a využitá atmosféra ve společnosti, ale také způsob, kterým 
byla zvládnuta propagace.

Problematickou roli v tomto ohledu sehrála mainstreamová média, především pak článek na iDNES, 
která umožnila, aby pozvánky na demonstraci pronikly k široké veřejnosti a zasáhly tak i skupiny 
lidí, kteří aktuálně žijí ve strachu a nejistotě z vlastní budoucnosti   a jsou tak náchylní být ovlivněni 
dezinformační scénou, aniž by tušili, jak radikální narativy organizátoři demonstrace vlastně 
prosazují.

Organizovanost a zvýšenou intenzitu propagace demonstrace bylo možné sledovat zhruba měsíc 
před konáním samotné akce a dle definovaných indikátorů se dalo předem s určitou 
pravděpodobností odhadnout, že se bude jednat o akci větších rozměrů.

8. Organizátoři jsou nevelká, ale dobře zorganizovaná skupina


