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Shrnutí obsahu

Cílem tohoto informačního měsíčníku je pravidelně popi-
sovat dezinformační aktivity a informační vlivové operace 
v českém informačním prostoru, zejména ty, které mají za 
úkol podporovat zájmy Ruské federace (RF), ale i Číny 
(ČLR).

Materiál je připravován hnutím Českých elfů a tyto pře-
hledy můžete získat také na http://www.cesti-elfove.cz.

Dezinformační obsah byl v on-line prostoru šířen 
těmito kanály:

1) řetězové e-maily, 2) weby, 3) sociální sítě.

U webů sledujeme přehledovou formou, s pomocí séman-
tické analýzy, všechen česky psaný obsah internetových 
medií a podrobněji monitorujeme weby, které patří k nej-
častějším šiřitelům dezinformačního obsahu a informač-
ních vlivových aktivit. Připravujeme také stručný přehled 
dezinformačních narativů v českém mediálním mainstre-
amu.

U sociálních sítí prezentujeme podrobněji dezinformační 
a vlivový obsah na Facebooku, přestože aktivní sítě, které 
jsou předmětem našeho monitoringu jsou ještě další (Twit- 
ter, Vkontaktě, Quora a další).

Shrnutí monitorovaných kanálů je v těle tohoto přehledu, 
více podrobností naleznete na webu http://www.cesti-el-
fove.cz.

Protože samozřejmě i naše aktivita je cílem protiopatření 
organizátorů dezinformačních a vlivových opatření, pak 
pokud si nejste jisti, která zpráva je publikovaná námi, 
ověřte si ji prosím na výše uvedeném webu nebo u našich 
veřejných mluvčí.

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
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Nejdůležitější témata a zjištění

Témata v březnu

Dominovala tato témata, která se prolínala všemi kanály 
(podrobně po jednotlivých kanálech dále v tomto hlášení):

V březnu začalo dominovat téma epidemie COVID19, 
to je využíváno k útokům na EU („neschopná“, „ško-
dí snaze států se chránit zavíráním hranic“), Německo 
(„zabavuje potřebné vybavení ostatním státům“) a USA 
a NATO („epidemii připravily USA a rozšířili vojáci USA 
po základnách NATO v Evropě“). Popis epidemie vyvo-
lává strach a paniku například popisem strašných přízna-
ků choroby. Současně jsou adorovány Rusko a Čína jako 
země co epidemii zvládají a ještě pomáhají světu.

Zůstává téma migrace, která je popisována jako akut-
ní hrozba Evropě, Německo je popisováno jako „islám-
ská země“, EU jako organizace, která není schopna akce 
a ochrany členských států a také jako organizace, která 
tajně organizuje „islamizaci Evropy“.

Sílí téma ruského výkladu dějin, jsou napadány osoby, 
které podporují odstranění sochy I. S. Koněva na Praze 6, 
jsou šířeny úvahy, že „by nebylo Mnichova, pokud by Be-
neš podepsal smlouvu se SSSR“.

Zůstává, ale slábne téma útoků na Milion chvilek (růz-
ná konspirační obvinění, která se neustále opakují a jsou 
uvedena v předešlých hlášeních).

Zůstává silný pozitivní sentiment k době socialismu, 
podpora tzv. tradičních hodnot (mj. Rusko jako jejich 
ochránce) a rasistické útoky na Romy.

Téma klimatických změn zcela ustoupilo do pozadí.

Cíle útoků

V Česku je to demokratická opozice, především Piráti, pak 
ČT a ČRo, dále neziskové organizace.

V zahraničí je to Německo, USA, jmenovitě A. Merkel, 
dále G. Soros a E. Macron.

Jsou soustavně napadány EU a NATO a členství ČR 
v těchto organizacích.

Podporovány jsou zejména Rusko, Čína, M. Zeman, 
V. Putin, A. Babiš.

Trendy v šíření

Zcela se usadil stav, kdy několik desítek dezinformačních 
webů a několik málo aktivních skupin na sociálních sí-
tích moderuje celou dezinformační agendu a její témata. 
Témata úspěšně pronikají i do mainstreamových medií, 
především těch vlastněných holdingem Agrofert. Kromě 
narativů šířených ve prospěch Ruska a Číny jsou narativy 
zjevně šířené ve prospěch zájmů A. Babiše a PPF.



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény březen 2020

3

Monitoring tisku

Monitoring tisku zahrnuje všechna v českém jazyce pro-
vozovaná online media kromě diskusí a blogů. Monito-
ring je prováděn s pomocí IT analýzy významu a jazyku 
článku, což umožní hrubý odhad množství vlivových ope-
rací a identifikaci nejaktivnějších šiřitelů tohoto obsahu. 
Kromě 23 podrobných kategorií popisujících propagandu 
a vlivové operace (na základě smyslu článku a použitého 
jazyka) se zaměřujeme také na 4 hlavní narativy používa-
né Ruskou federací v jejich informačních vlivových ak-
tivitách (Proti EU, Proti NATO, Proti USA a Proruský). 
Není možné říci, že každý takto identifikovaný článek byl 
přímo vytvořen pracovníkem nebo naverbovaným spolu-
pracovníkem RF, lze ale říci, že takovýto článek odpovídá 
narativům, které RF šíří.

Kategorie propagandy

Úpadek EU a Evropy, Hrozící fašismus, Kritika Německa, 
LGBT, Kritika liberalismu, Kritika Merkel, kritika NATO, 

Podpora Putina, Oslava Ruska a podpora jeho vidění světa, 
Tendenční články (podpora ruského vidění světa) týkající 
se bezpečnosti, Proruské články týkající se zahraniční po-
litiky, Články hrozící válkou, případně vyzdvihující vojen-
ský potenciál Ruska a další.

Narativy

Proti NATO: jde o tendenční obsah zaměřený proti 
NATO (zejména jako agresivního uskupení, jehož cílem 
je zničení Ruska).

Protievropský: podporuje protievropské nálady nemalé 
části české veřejnosti („ztráta suverenity ČR, diktát Ně-
mecka, vnucování přijetí migrantů, nesmyslné výmysly 
bruselské byrokracie, dekadentní organizace soustředící 
se na práva gayů“ atp.)

Protiamerický: líčení našeho hlavního spojence a garanta 

Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v březnu 2020 se zaměřením na šířené narativy celkově (počty člán-
ků, v nichž byl použit uvedený narativ, v jednom článku může být použito více narativů). Pozorujeme dominanci narativu Proti EU.
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bezpečnosti coby imperialistické mocnosti nepřátelské ne-
jen vůči Rusku, ale i vůči skutečným životním zájmům 
ČR.

Proruský: podporuje vidění světa současného ruského 
vedení (Rusko je obětí a nezbývá mu jako hrdé velmoci 
nic než se bránit, Rusko jako poslední bašta ochrany kon-
zervativních a křesťanských hodnot, jako protipól „deka-
dence Západu“ atp.) a glorifikuje prezidenta Putina coby 
osvíceného silného vůdce.

Kvantitativní souhrn

Zde je přehled za březen 2020:

 » v březnu 2020 bylo zpracováno v našem systému 
141 928 článků v CZ

 » do alespoň jedné z 23 kategorií zaměřených na 
propagandu „spadlo“ 268 článků

 » alespoň jeden ze 4 vybraných narativů (Proti EU, Proti 
NATO, Proti USA a Proruský) zazněl ve 123 článcích

(detaily viz grafy a ukázky článků).

+ Dezinformace ohledně koronaviru:

 » epidemie má spojitost s potřebou „přeformátování“ 
světa, mezi elitami;

 » EU úmyslně nedělá nic;
 » obviňování státu, ČT a ČRo z umělého vyvolávání 
paniky;

 » epidemie COVID-19 má spojitost s migrací;
 » spekulace o spojitosti COVID-19 a zaváděním 5G sítí;
 » vrací se spekulace o COVID-19 jako biologické zbrani;
 » vojáci USA při přesunech v rámci operace 
DEFENDER-Europe 20 rozšiřují epidemii koronaviru;

 » narativ o Číně coby zachránce světa před pandemií.

Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v březnu 2020 se zaměřením na šířené narativy po dnech.



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény březen 2020

5

Podrobněji sledujeme tyto weby, které se ve 
výsledcích IT analýzy objevují nejčastěji:

Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, 
Protiproud.

Zde najdete měsíční souhrn popisující aktivity těchto webů, 
týdenní přehledy naleznete na webu www.cesti-elfove.cz.

Sledované dezinformační platformy se v březnu zabývaly 
několika hlavními tématy, která bezprostředně souvisela 
s aktuálním děním – jednalo se zejména o pandemii koro-
naviru a reakci České republiky a dalších zemí na ni, dále 
přejmenování náměstí Pod Kaštany na Náměstí Borise 
Němcova nebo dění na řecko-turecké hranici. Vedle těchto 
témat se jednalo i o několik témat nesouvisejících, nicmé-
ně tvořících přetrvávající agendu dezinformačních serverů.

Dominantním tématem dezinformačních platforem byly 
dezinformace spojené s pandemií koronaviru. V tom 
dezinformační servery pokračovaly v trendu nastoleném 
od začátku roku 2020. Stále se objevují konspirační in-
terpretace původu viru – COVID-19 má být biologickou 
zbraní vyvinutou USA, případně Kanadou, která byla 

záměrně zavlečena do Číny, případně do Itálie. Oproti 
minulým měsícům posílil polarizující narativ o na jedné 
straně situaci skvěle zvládající Číně, která navíc nyní po-
máhá celému světu, a částečně Rusku, a na straně druhé 
Západu, konkrétně pak Evropské unii a USA. Sledované 
dezinformační platformy obecně oceňují spíše represivní 
přístup a opatření, které státy volí v souvislosti s řešením 
nákazy. Nákaza jako taková je rovněž prezentována jako 
plán „globalistů“ a globálních elit na ovládnutí světa, který 
bude po koronaviru pravděpodobně méně svobodný a více 
pod neustálou kontrolou a dohledem, zejména za použití 
digitálních technologií.

Zajímavý je vztah dezinformačních webů k realizaci pro-
tikoronavirových opatření v České republice, kdy obecně 
celkem podporují vládní kroky (zejména v souvislosti 
s razantními opatřeními nebo se zajištěním zdravotnické-
ho materiálu z Číny) a naopak kritizují opozici (zejm. se-
nátora Pavla Fischera a Piráty) za to, že se staví negativně 
k nákupům materiálu z Číny. V případě dílčích kroků, na-
příklad v podobě pozdního ustavení Ústředního krizové-
ho štábu, jsou nicméně dezinformační weby více kritické. 
Dezinformační weby se věnují také útokům na BIS za to, 
že upozorňovala na ambasádou organizované skupování 

Media nejčastěji šířící proruskou propagandu v březnu 2020.

http://www.cesti-elfove.cz
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zdravotnického materiálu občany Čínské lidové republiky 
v lednu tohoto roku. BIS je jedním z častých terčů útoků 
dezinformačních webů.

Okrajově se v souvislosti s koronavirovou pandemií ob-
jevuje rovněž téma migrace, migranti jsou označováni za 
přenašeče nemoci, je také upozorňováno na údajný dvojí 
standard v jejich podpoře v koronavirové krizi (např. po-
skytování sociální pomoci).

Z dalších aktuálních témat zde můžeme jmenovat i kriti-
ku přejmenování pražského Náměstí Pod Kaštany před 
ambasádou Ruska na Náměstí Borise Němcova, dění na 
hranicích Turecka a Řecka, kde Turecko začalo do Ev-
ropy pouštět část uprchlíků, které mělo na svém území. 

Dezinformační weby se věnují také vydávání poslankyně 
Karly Maříkové (SPD) k trestnímu stíhání za nenávistní 
projevy. Jedním z témat byla také mírová dohoda USA 
s Talibánem, která byla rámována jako kapitulace USA.

Z témat, která se objevují na dezinformačních serverech 
obvykle bez hlubší vazby na aktuální dění, lze jmenovat 
úpadek morálky v západním světě (obvykle se tomu věnu-
je Protiproud), dále útoky na nevládní neziskové organiza-
ce nebo Gretu Thunbergovou a klimatické hnutí.

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje pod-
porovaly nebo které dostávaly prostor (netříděno dle 
četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam v příloze 
u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): Rusko, 

Shrnutí témat propagovaných vybranými dezinformačními weby v březnu 2020. Řazeno shora od nejčastějších témat.
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Miloš Zeman, Vladimir Putin, Čína, Andrej Babiš (ANO), 
Václav Klaus, Václav Klaus ml. (Trikolora), MUDr. Soňa 
Peková, Roman Prymula, Petr Kellner, Jiří Ovčáček, Petr 
Hájek, Tomio Okamura (SPD)

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útoči-
ly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější se-
znam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných 
zdrojů): EU, USA, Západ obecně, Angela Merkelová, 
George Soros, NATO, neziskové organizace (často Člo-
věk v tísni), veřejnoprávní média (zejména ČT), Zuzana 
Čaputová, Bezpečnostní informační služba, Mikuláš Mi-
nář, Milion chvilek pro demokracii, Zdeněk Hřib (Piráti), 
Pavel Fischer (nezávislý), Ursula von der Leyenová

Kvalitativní monitor mainstreamových médií

Jako doplněk provádíme monitoring mainstreamových 
medií, kde v nich sledujeme témata pokrývaná dezinfor-
mační sférou a informačními operacemi Ruska a Číny. 
Sledujeme jak to, která témata jsou zpracovávána tak 
i jak (zda převažují proruské a pročínské narativy). Dů-
vodem je zjištění, že narativy dříve šířené pouze výslov-
ně dezinformačními zdroji a zdroji přímo navázanými na 
ruské a proruské skupiny, se mohou postupně objevovat 
i v mainstreamových zdrojích. V tomto hlášení přinášíme 
pouze přehled, v budoucnu jej plánujeme doplnit i o struč-
nou analýzu. Mainstreamovými médii se má na mysli jak 
veřejnoprávní (ČT, Český rozhlas), tak komerční (Hospo-
dářské noviny, Ihned.cz, Mladá fronta Dnes, Idnes.cz, Ak-
tuálně.cz, Deník N, Respekt, Právo, Novinky.cz, Seznam 
zprávy a další).

Aktuálním tématem, kterým se zabývají i dezinformač-
ní weby, byla nákaza koronavirem, včetně dezinforma-
cí s ním spojených. Sledovaná média se věnovala velmi 
podrobně postupu české vlády v souvislosti s přijímáním 
různých opatření nebo nákupů zdravotnického materiálu 
z Číny, situaci v Evropě a následně i v USA. Důležitým 
tématem byla situace v Číně a to, jak se Čína snaží vy-
užívat aktuální krizi k vylepšení své pozice v rámci me-
zinárodního řádu, často právě za využívání dezinformací 
a propagandy.

Dalšími tématy byla migrace, například v podobě porušení 
smlouvy mezi EU a Tureckem ze strany Turecka a stále 

komplikovanější situace v řeckých uprchlických táborech, 
kybernetické útoky na brněnskou nemocnici a Hrad, jme-
nování nového ředitele Národního úřadu pro kybernetic-
kou a informační bezpečnost (NÚKIB) nebo vydávání 
poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání za 
nenávistné projevy. Jedním z témat byl i výhružný „do-
pis“ s razítkem čínské ambasády, který byl nalezen v po-
zůstalosti předsedy Senátu Jaroslava Kubery, a jeho původ, 
a také možná cesta na Tchaj-wan ze strany nového předse-
dy Senátu Miloše Vystrčila.



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény březen 2020

8

Monitoring řetězových e-mailů

Vzhledem k metodice sběru řetězových e-mailů, které zís-
káváme zejména od informátorů a od veřejnosti (sběrný 
e-mail: posli.retezak@seznam.cz) je nutné uvést, že sys-
tematicky nemapujeme celou síť řetězových e-mailů, ani 
její převážnou část. Přes tato omezení se domníváme, že 
pokrýváme všechna nebo drtivou většinu témat komuni-
kovaných tímto kanálem, protože témata komunikova-
ná řetězovými e-maily sledujeme i na dezinformačních 
webech, z nichž jsou často přebírány texty řetězových 
e-mailů nebo kde tyto texty končí.

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“.

Za březen jsme zachytili a zpracovali veškeré 
v daném období došlé e-maily, celkem 465.

V topologii monitorované sítě jsme nezaznamenali výraz-
nějších změn. Vzhledem k nárůstu počtu našich informá-
torů jsme oproti minulým obdobím zachytili některé nové 
mailingové skupiny.

Na dezinfoscéně celkově dominovalo téma COVID-19. 
Vzhledem k výjimečnosti a závažnosti situace kolem CO-
VID-19 a její odezvy v oblasti dezinfa je nicméně toto 
téma rozpracováváno zcela odděleně. Informace nalezne-
te na webu: www.cesti-elfove.cz nebo na vyžádání.

Kvalita provedení předkládaných dezinformací je tradič-
ně variabilní. Novinkou oproti minulým měsícům jsou 
výpravné „cestopisy“ slovenských kotlebovců LSNS do 
údajně imigranty sužovaných oblastí Evropy („HRŮZA - 
CO NATOČILI SLOVÁCI“).

Řetězový e-mail velmi často obsahuje přílohu, jde 
o texty, obrázky, fotografie, videa, audia nebo prezen-
tace. Často také obsahuje přímý odkaz na dezinformační 
web (nebo na blog mainstreamového media) nebo, v pří-
padě videa, velmi často na youtube.com. Stoupá podíl 
příspěvku převzatých z ruského VKontate. Autorem ori-
ginálního příspěvku je buď vymyšlená osoba (velmi často 

s lékařským titulem), známý dezinformátor (např. J. Zwy-
rtek. Hamplová) nebo anonym.

Cca 1/3 zachycených e-mailů tvoří neustále používané 
texty, které dlouhodobě (měsíce až spíše roky) kolují 
dezinformační sférou.

V březnu vidíme jasnou převahu tématu epidemie, kte-
ré také zpracováváme zvlášť.

Téma koronaviru – Jen velmi stručně: kolují dezinfor-
mace o různém původu viru, je obviňován Západ (USA, 
Kanada), ale i Čína. Kolují lékařsky škodlivé rady pro 
seniory. Téma je využíváno k útokům na elity a EU. Je 
adorována Čína. Informace naleznete na webu: www.ces-
ti-elfove.cz nebo na vyžádání.

Vedoucím tématem, krom epidemie, jsou pokračující 

Témata řetězových e-mailů v březnu 2020

Pro srovnání: témata řetězových e-mailů  
od prosince 2019 do března 2020

mailto:posli.retezak@seznam.cz
https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz


Pravidelný přehled  
české dezinformační scény březen 2020

9

útoky na EU, její vykreslování jako neschopné diktatury, 
texty hrající na nacionalistickou až fašistickou notu, zdůraz-
ňující nutnost až nevyhnutelnost vystoupení ČR z EU pro 
zachování suverenity. Vzhledem ke srážkám na turecko-

-řecké hranici stoupl podíl e-mailů různou formou zpraco-
vávajících uprchlickou hrozbu, často ve spojení s epidemií.

Kromě tématu epidemie většina témat a narativů zůstává 
shodná jako v předchozích měsících. Týká se to zejména:

Hrozba islámu a migrace – přijímání uprchlíků proti vůli 
veřejnosti, dokládání jejich společensky nepřijatelného 
chování a nízké civilizační normy obrázky a videi z růz-
ných koutů světa (nechutné obrázky zaneřáděných vla-
kových toalet údajně po převozu migrantů v Německu).

Kritika Milionu chvilek pro demokracii a Mikuláše 
Mináře – byť tento narativ proti podzimu jistě oslabuje, 
stále je v oběhu přirovnání stylu oblékání Mikuláše Mi-
náře k Hitlerjugend; konspirační teorie spojující Milion 
chvilek s financováním od organizace sudetských Něm-
ců; jeho údajné spojení s Miroslavem Kalouskem, kterého 
dezinformační sféra dlouhodobě znevěrohodňuje; snaha 
členy spolku zesměšnit a přirovnávat je ke skupině roz-
mazlených nezkušených dětí.

Adorace současného establishmentu – popis A. Babiše 
a M. Zemana jako jediné rozumné politické síly, která srd-
natě brání naši zemi před přehnaným diktátem EU a mig-
ranty. Pod vedením Andreje Babiše navíc Česko nebý-
vale vzkvétá („Pane premiére – mé České republiky“)

Kritika EU a souvisejícího kapitalismu – EU nás vyu-
žívá jako čisté plátce, montovnu a odpadkový koš Evro-
py. Pomocí velkých evropských firem z naší země pouze 
odsává finanční zisky, tím nás chce udržet v područí 
Západu. Postesknutí nad tím, že všechny větší firmy jsou 
vlastněné ze zahraničí a zůstáváme k smíchu („Analýza 
ČR americkým občanem: schopný národ, ale bez disciplí-
ny, montovna EU“). Z té trochy, která zbyde tu je údajně 
vše rozkradeno místními oligarchy (českými miliardáři).

Odvolávání se na tradiční hodnoty – kladení kon-
trastu mezi zdravou východní společností tzv. řízené 
demokracie (video školkových otužilých ruských dětí 
skotačících ve spodním prádle ve sněhu a úpadkovou 

společností západní). Výzva ke „slovanskému povstá-
ní“ nalezená v produkci nazi kapely Ortel.

Romové – tento měsíc akcentováno jejich parazitování 
na většinové společnosti („Jak cigáni kupují hračky“).

Adorace Ruska – očišťování Ruské historické role 
včetně glorifikace nejhorších dikatátorů jako J. V. Sta-
lina („Pastýř se železnou holí“), vykreslení V. Putina 
coby vzoru silného vůdce a Ruska, které je konstantně 
prezentováno jako silná, moderní a mocná země. Vzalo 
si ze sovětské historie pouze to dobré, není zodpovědné 
za sovětské zločiny. Ruská agrese vůči Ukrajině je dále 
prezentována jako následek Majdanu zosnovaného USA.

Adorace Číny – Obdobná glorifikace modernity a moci 
Číny jako u výše zmíněného Ruska je zachycena rovněž, 
ale pouze v několika mailech.

Dobrá rada, zajímavosti – v březnu stoupl počet zachy-
cených mailů s nevinnými, důvěru budujícími obsahy  

– cestování, aranže květin…

Podporované osoby a organizace – Rusko, A. Babiš, 
M. Zeman, V. Putin, SPD, P. Hájek, KSČM, SSSR, Čína, 
T. Okamura, M. Kotleba, R. Fico.

Cíle na něž je útočeno – P. Novotný (Řeporyje), T. Halík, 
P. Pavel, V. Jourová, D. Feri, P. Fiala J. Drahoš, USA, EU, 
Milion Chvilek, M. Minář, Z. Svěrák, A. Merkel, P. Telič-
ka, T. Zima, P. Dvořák, V. Dlouhý, J. Štětina, A. Šabatová, 
Dobrovský, P. Uhl, P. Pithart, P. Rychetský, M. Žantovský, 
Z. Jičínský, J. Mádl, nově J. Soukup

V březnu byly mezi zdroji e-mailů tyto dezinformační 
weby:

Dominovaly:

 » Aeronet.cz, parlamentnilisty.cz, pravyprostor.cz, 
podivinsky.cz, czechfreepress.cz. Poklesl počet 
příspěvků z webu rukojmi.cz

Dále se často objevovaly weby:

 » Severoceskapravda.cz, pozitivnisvet.cz, ac24.cz,  
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arfa.cz, protiproud.cz, ceskenarodninoviny.cz, 
zvedavec.org, skrytapravda.cz, echo24.cz

Mezi zdroji řetězových e-mailů se objevují odkazy na 
články z webů monitorovaných v kapitole Media: aero- 
net.cz, parlamentnilisty.cz, protiproud.cz.

Často se objevuje sdílení textů původně psaných jako 
statusy na FB, případně na síti VKontakte, sporadicky se 
sdílí texty původně z diskuzních fór ze sekce komentářů 
zpravodajských serverů (novinky.cz). Pokračuje využí-
vání blogových služeb zavedených informačních serverů 
aktualne.cz a idnes.cz.

Využívají se zprávy ze solidních či lokálních mediálních 
zdrojů (iprima.cz, olomouckenoviny.cz) s potenciálem za-
sazení do dříve spuštěných sporných informačních kam-
paní.

V jednotkách případů pozorujeme agresivní článek 
z webu institucí a extrémních politických hnutí, například 
jh.kscm.cz, prahavychod.kscm.cz, rudyprapor.cz

Objevují se odborně se tvářící zdroje pochybné validity – 
př. Institut slovanských strategických studií

Pokračuje přebírání textů ze Slovenska, konkrétně z info-
vojna.sk.

Nejčastější zdroje řetězových e-mailů v březnu 2020

Pro srovnání: nejčastější zdroje  
od prosince 2019 do března 2020
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Sociální sítě – včetně jejich vlivu na fyzický prostor

Na sociálních sítích, v ČR se jedná především o Facebook, 
v daleko menší míře o Twitter, působí řada organizova-
ných skupin a jednotlivců, kteří šíří dezinformační ob-
sah a propagandu cílenou proti členství ČR v západních 
strukturách (EU, NATO). Určitou roli dále hrají sociální 
sítě Vkontaktě, která slouží především jako platforma pro 
organizaci tvrdě nacionalistických a proruských skupin 
a Quora, která je využívána k zacílení na akademiky.

Výše zmíněné organizované subjekty podporují politiku 
Ruska a organizují informační útoky na vybrané instituce 
a jednotlivce v kyberprostoru. Útoky spočívají především 
v šíření dezinformací (jsou velmi často sdíleny články 
z dezinformačních serverů, které monitorujeme), ale i cí-
leného zastrašování a cíleného nahlašování stránek s poža-
davkem jejich blokace. Jsou schopny působit cíleně i ploš-
ně. Subjekty dále šíří pozitivní obraz Ruska a jeho kultury 
a vojenské moci (nové ruské zbraně, efektivní působení 
v Sýrii) s tím, že je zdůrazňována pozitivní role V. Putina.

Aktivní proruské subjekty zpravidla agresivně využívají 
citlivých bodů ve společnosti a strachu (obavy z migrace 
a islámu, obavy z politického vývoje, využívají historic-
kých reminiscencí důležitých především pro seniory, jako 
jsou témata sudetských Němců, nacismu, klimatických 
změn, nově přibylo téma koronaviru, atp.) a organizují 
akce jak v kyberprostoru tak ve fyzickém prostoru, kde 
jde o lobbying ať u vybraných klíčových osob nebo po-
litických stran (v rámci budování vlivových schopností 
v blízkosti českých politiků), organizaci demonstrací, po-
chodů, shromáždění. Tyto skupiny zatím nejsou schopné 
organizace skutečně velkých akcí ve fyzickém prostoru, 
jejich členská základna je relativně malá, jsou ale vytrvalé 
a mají velmi dobré mediální pokrytí především prostřed-
nictvím jimi řízených informačních zdrojů. Další úrovní 
jejich podpory je využívání jejich vlivové báze u někte-
rých, i vrcholných, politiků (M. Zeman), někteří politici 
proruské narativy podporují z politických a oportunis-
tických důvodů (T. Okamura), v některých případech asi 
i z přesvědčení (J. Vyskočil).

Podrobnější monitoring některých sledovaných Face-
bookových skupin naleznete na našem webu www.cesti-

-elfove.cz.

Témata za březen:

Začíná převažovat téma epidemie, objevují se konspirační 
teorie obvyklé v celé dezinformační sféře (obviňování Zá-
padu z jeho vytvoření a americké vojáky z jeho rozšíření, 
teorie, že epidemie má cosi zastřít, útoky na 5G sítě). Téma 
je využito k útokům na EU, Německo a z části k útokům 
na vládu ČR. Téma koronaviru především vytváří pocit 
strachu, paniky a ohrožení v EU, která situaci údajně ne-
zvládá (údajné zakrývání symbolů EU v Rakousku a Itá-
lii). V dobrém světle je líčeno Rusko a Čína, které situaci 
údajně zvládají a pomáhají ve světe. Objevují se škodlivé 
lékařské rady, jsou popisovány děsivé příznaky nemoci.

Pokračuje téma migrace, sílí téma dění na tureckořecké 
hranici (Turci svážejí migranty k hranici, chystá se útok 
na EU). Vytváření akutního pocitu ohrožení, posilování 
protitureckých nálad (využito k útokům na NATO). Dále 
byly ostré reakce na výrok Soudního dvora EU proti ČR, 
Polsku a Maďarsku – porušení povinností při přijímání 
uprchlíků. Popis Německa jako údajně islámské země.

Objevují se pozitivní vzpomínky na socialismus, historie 
je líčena z pohledu Ruska (Beneš zavinil Mnichov, měl 
uzavřít smlouvu se SSSR). Je vyjadřován nesouhlas s od-
straněním sochy I. S. Koněva, je útočeno na představitele 
MČ Praha 6.

Cíle útoků:

Turecko, neziskovky v Řecku, opoziční politické strany, 
EU, Francie, elity, USA, Čína, Německo, Itálie, Praha, R. 
T. Erdogan, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Martin 
Fourcade, Miroslav Kalousek, Zdeněk Hřib, Jan Hrušín-
ský, Člověk v tísni, umělci, NATO, AČR, Česká televize, 
Piráti, Emmanuel Macron, George Soros, K. Schwarzen-
berg, Z. Svěrák, T. Petříček, A. Babiš (okrajově v prostře-
dí části SPD), V. Jourová, Jiří Šedivý, Romové (Romea), 
gen. Pavel, Jakub Janda, Miroslav Kalousek, Jan Hamá-
ček, E. Macron, Milion chvilek

Podporované osoby a subjekty:

Rusko, Čína, Maďarsko, Řecko, PPF, Andrej Babiš, 

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
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M. Kotleba, V. Putin, Z. Troška, T. Okamura, R. Prymula, 
M. Zeman, Řecko, Izrael, Polsko, V-4, SPD, Ivan David, 
Hynek Blaško, Karla Maříková, Jarosław Kaczyński, Ma-
rie Le Pen, Radek Koten, Jiří Kobza, M. Salvini, G. Osval-
dová, Z. Ondráček, S. Křeček.

Přispěvatelé čerpají zejména z těchto 
dezinformačních webů:

Rukojmí, Sputnik News, Aeronet, Česká justice, Pravý 
prostor, ČeskoAktuálně, Raptor-TV, ARFA, Parlament-
ní listy, V4NovaEvropa.cz, http://www.svobodny-vy-
silac.cz, http://www.novarepublika.cz/, ceskavec.com, 
Skrytapravda.cz, Pokec24.cz, svobodnenoviny.cz, V4NO-
VAEVROPA.CZ, zastavmezlodeje.com, casopis-sifra.cz, 
kupredudominulosti.cz, infovojna.cz, nejvic-info.cz, svo-
bodnenoviny.eu, skrytapravda.cz, Svobodné noviny, Re-
formy, Parlamentní listy, Česko aktuálně, AFRA.

Kromě otevřených podporovatelů Ruska jsou častými při-
spěvateli podporovatelé SPD.

Ostatní sociální sítě: Instagram, Twitter, Vkontaktě, 
Quora, diskuse na Emimino.

http://www.svobodny-vysilac.cz/
http://www.svobodny-vysilac.cz/
http://www.novarepublika.cz/
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Šampioni proruské dezinformační scény

Radek Velička

Jedním z pozoruhodných úkazů české dezinformační scé-
ny jsou Vlastenecké noviny (VL). Zatímco řada dezin-
formačních webů pouze přebírá obsah oficiálních kanálů 
ruské propagandy, jakými jsou Sputnik nebo Russia Today, 
Vlastenecké noviny neustále vytvářejí obrovské množství 
vlastního obsahu. Jde obvykle o nejexplicitnější projevy ne-
návisti, rasismu a xenofobie, jaké je na českém internetu 
možné nalézt. Výběr titulků (pod štítkem „nečistá prasata“):

„Mu-slimácké svině? Útok na thajskou vládní budovu si 
vyžádal nejméně 20 zraněných“

„Hubení invazních druhů v Oceánii: Před rokem probíhala 
na Novém Zélandu masová zabíjačka mu-slimáckých pra-
sat“

„Všechny postřílet! Válka s vetřelci v Řecku! Farmář od-
háněl migrující mu-slimácké hovada roztokem prasečích 
fekálií“

Pozn.: významná část tvorby VL naplňuje skutkovou pod-
statu trestného činu.

Podobná tvorba VL se dá najít i k dalším tématům. Mezi ta 
patří zejména adorace Ruska, nenávist vůči USA, NATO 
a EU a obecně k západu. Mezi texty se objevuje i velké 
množství převzatého materiálu. Zdrojem je často Sputnik, 
Parlamentní listy, případně osobní stránky různých „ko-
mentátorů“ tohoto webu (slovo „komentátorů“ je v uvo-
zovkách z toho důvodu, že nejde zjistit, jestli o umístění 
svých textů na VL vědí). Mimo to VL používají i další 
otevřené zdroje, např. přejaly taktiku Parlamentních listů 
a kopírují celá vystoupení poslanců ze stenozáznamů, kte-
rá následně vydávají za autorský komentář. Tímto způso-
bem se na VL objevují nejen poslanci SPD, ale i třeba Petr 
Fiala z ODS nebo Vít Rakušan ze STAN:

„Vláda už teď nevystačí s PR o rouškách, které si lidi sami 
ušili“ (údajný článek Petra Fialy je ve skutečnosti vykopí-
rovaný ze stenozáznamu)
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=249133

„Musíme zabezpečit ohrožené a postupně lidem vrátit svo-
bodu“
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=249129

Redakční zprávy jsou obvykle podepsané zřejmě smyš-
lenými jmény: Ferdinand Pištora, Anett Hoopskins, Irina 
Vladivojna Zajceva aj.

Vedle VL existuje ještě další web, a to Bez politické ko-
rektnosti (BPK):
http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/

Formou se tento web spíše blíží blogu. Zatímco VL se sna-
ží zachovat alespoň chvílemi zdání zpravodajského webu, 
BPK je spíše směs nenávistného bizáru:

„Proč se Babiš obrací k démonům? Bude zatracen jako iz-
raelský král Saul“

„Zazněl první výstřel a vepříci z neziskovek kvičí“

„Covid-19 jako záminka k nastolení brutální diktatury“

Oba weby spojuje to, že majitelem domén je Centrální in-
formační agentura, z. s. se sídlem Plk. Rajmunda Prchaly 
4460/119, Poruba, 708 00 Ostrava.

Radek Velička: je hlavní postavou obou webů a zároveň 
ředitel agentury. Je podepsán pod řadou textů na VL i BPK, 
osobně vede rozhovory a celkově se zdá, že je hlavním ak-
térem veškerého dění.

http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=249133
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=249129
http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/
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Kromě zmíněné agentury figuruje Velička ještě v zapsa-
ném spolku (byť v tomto spolku Velička na funkci loni 
rezignoval) a to Česká expedice, z.s. Jedná se tentokrát 
o knižní vydavatelství, které má na kontě 28 knih.
https://www.cbdb.cz/nakladatelstvi-451-ceska-expedice

Mezi zcela běžnými a nijak nezávadnými tituly, např. „Nové 
hovory s T. G. Masarykem“ či „Eva tropí hlouposti“ najde-
me však i několik knih samotného Radka Veličky:

„Absolutně neuchopitelná slavnost života“

„Havloidi - Těžký život v zemi ovládané sektou“

„Likvidace bílé rasy“

„Včeličky Radka Veličky“

Profil autora: 
https://www.cbdb.cz/autor-99379-radek-velicka?show=knihy

Z názvů knih lze vytušit obsah.

Co je sám Velička zač, se zjišťuje obtížně. Mimo knižní 
tvorbu a provoz dvou zmíněných webů má zřejmě něco 
společného i se známým dezinformačním rádiem Svobod-
ný vysílač. V diskusích pod příspěvky vystupuje jako člen 
týmu Svobodného vysílače.

„děkujeme Vám uctivě, jelikož není důležité kolik, ale že 
máte tu vůli, náš projekt podpořit. 
Ještě jednou děkujeme, za tým Svobodného vysílače CS 
Radek Velička“
https://www.svobodny-vysilac.cz/program/

Mimo to se svého času angažoval či ještě angažuje na ak-
cích iniciativy D.O.S.T, které sdružuje známá jména čes-
ké dezinformační a nenávistné scény (Hájek, Konvička, 
Hampl, Jakl a další).
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Poka-
kavani-do-plenek-ceske-levicactvi-a-cesta-k-osoboze-
ni-Klausovci-se-sesli-a-resili-budoucnost-289466?pa-
rent=6950122

Weby Radka Veličky jsou údajně závislé na příjmech z re-
klamy:

„Restrukturalizace zajistí našim čtenářům, že veškeré zpra-
vodajství budou mít na jednom webu. Po založení Vlas-
teneckých noviny vydavatele Alfa libera, jsme tak provo-
zovali celkem tři webu, které poskytovaly zpravodajský 
servis. Vzhledem tomu, že jsem plně závislí jen na příj-
mech z reklamy, tak to byl velký luxus,“ informuje prezi-
dent vydavatelství Alfa libera a šéfredaktor Vlasteneckých 
novin Radek Velička.“ citace pochází z roku 2015 a je pří-
stupná jen ve webovém archivu:
https://web.archive.org/web/20160805234324/http:/www.
stalo-se.cz/?p=74827

Jako své trvalé bydliště Velička uvádí adresu U Tatry 1486, 
742 58 Příbor, narodil se 09. 05. 1979. Další osobní úda-
je nejsou dohledatelné. Adresa je běžný panelák ve městě 
Příbor, na stejné adrese nesídlí oficiálně žádné zajímavé 
subjekty.

Mimo uvedených webů provozuje ještě osobní web, kde 
lze opět nalézt obrovské množství jeho názorových člán-
ků:
https://radek-velicka.cz/

„Bude svině viset? Najde se hrdina k popravě zmrda Ba-
biše?“

„Jak naložit s policejním dobytkem, co obvinil Káju Ma-
říkovou?“

„Svět se v prdel obrátil. Bachův absolutismus je zpět. Jen 
se nově obarvil. Není to nadvláda tupců v režii Habsburků, 
ale nadvláda debilů v režii bruselské totality. Policie není 
policií, ale souborem kreténů a zločinců.“

Mimo jiné je také Velička autorem doslovu ke knize zná-
mého českého islamofoba Petra Hampla:
https://radek-velicka.cz/?p=26423

Velička je také činný na sociálních sítích:

Na FB je pouze jeho osobní stránka:
https://www.facebook.com/radekvelickanovinar/

Na TW není příliš aktivní, ale účet tam má:
https://twitter.com/velicka_radek?lang=cs

https://www.cbdb.cz/nakladatelstvi-451-ceska-expedice
https://www.cbdb.cz/autor-99379-radek-velicka?show=knihy
https://www.svobodny-vysilac.cz/program/
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pokakavani-do-plenek-ceske-levicactvi-a-cesta-k-osobozeni-Klausovci-se-sesli-a-resili-budoucnost-289466?parent=6950122
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pokakavani-do-plenek-ceske-levicactvi-a-cesta-k-osobozeni-Klausovci-se-sesli-a-resili-budoucnost-289466?parent=6950122
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pokakavani-do-plenek-ceske-levicactvi-a-cesta-k-osobozeni-Klausovci-se-sesli-a-resili-budoucnost-289466?parent=6950122
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pokakavani-do-plenek-ceske-levicactvi-a-cesta-k-osobozeni-Klausovci-se-sesli-a-resili-budoucnost-289466?parent=6950122
https://web.archive.org/web/20160805234324/http:/www.stalo-se.cz/?p=74827
https://web.archive.org/web/20160805234324/http:/www.stalo-se.cz/?p=74827
https://radek-velicka.cz/
https://radek-velicka.cz/?p=26423
https://www.facebook.com/radekvelickanovinar/
https://twitter.com/velicka_radek?lang=cs
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Aktivnější je na ruské síti Vkontakte:
https://vk.com/radek_velicka

Má vlastní youtube kanál:
https://www.youtube.com/channel/UC5S6AptwYM0GiS-
ldL8lBYEw

https://vk.com/radek_velicka
https://www.youtube.com/channel/UC5S6AptwYM0GiSldL8lBYEw
https://www.youtube.com/channel/UC5S6AptwYM0GiSldL8lBYEw

