Pravidelný přehled
české dezinformační scény
Shrnutí obsahu
Cílem tohoto informačního měsíčníku je pravidelně popisovat 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). Zpracovatelé se snaží odfiltrovat aktivity, které
vypadají obdobně, ale jejichž cílem
je podpora čistě vnitrostátních politických nebo ekonomických zájmů.
Je to možné do určité míry, protože
všechny vlivové operace využívají obdobné „slabé body“ v české
společnosti (uprchlíci, xenofobie,
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Obsah
rasismus, antisemitismus, sudetští
Němci, obavy z globalizace aj.).
Materiál je připravován hnutím Českých elfů a tyto přehledy můžete získat také na www.cesti.elfove.cz.
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Dezinformační obsah byl v on line
prostoru šířen těmito kanály: 1) řetězové e-maily, 2) weby, 3) sociální
sítě. Tyto kanály byly Českými elfy
monitorovány kvantitativně (za použití IT analýzy a umělé inteligence)
a kvalitativně (sběr a analýza elfími
pracovníky).

Nejdůležitější témata a zjištění
Témata

Trendy v šíření

»» Na pozici nejčastějšího tématu se
vrací téma migrantů a útoky proti
EU.
»»Velmi časté je i téma napadající
hnutí Milion chvilek pro
demokracii.
»» Opět sílí téma sudetských Němců,
Benešových dekretů, obviňování
Německa a Francie ze snah
ovládnout Evropu.
»» Zesílilo téma „fašismu“ v ČR
a Evropě, respektive Německu.
»» Pokračuje podpora Ruska (v menší
míře Číny), to je často spjato
s „tradičními hodnotami“.
»» Drží se téma obhajoby A. Babiše,
ale zde jde z velké části o obsah
velmi pravděpodobně vznikající
autenticky v ČR a řešící
vnitropolitické zájmy.

»»Velmi produktivně funguje
propojení mezi dezinformačními
weby fungujícími v ČR a sítí
řetězových e-mailů. Nejčastější
dezinformační weby produkující
jak propagandistický obsah pouze
na svých stránkách tak využívané
v síti řetězových e-mailů, jsou
zmíněny dále v tomto přehledu.
»» Potvrdil se trend přímého přebírání
obsahu z ruské sociální sítě
Vkontakte, častěji se objevuje
obsah původem v ruštině.
»»V mediích poklesl počet
propagandistických článků,
pravděpodobně vlivem
dovolených, pokles šel na vrub
především proti evropského
narativu.
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Monitoring tisku
Souhrn
»»V srpnu 2019 bylo zpracováno
v našem systému 119 654 článků
v českém jazyce,
»» do alespoň jedné z kategorií
zaměřených na propagandu bylo
zařazeno 361 článků,
»» alespoň jeden ze 4 vybraných
narativů (Proti EU, Proti NATO,
Proti USA a Proruský) zazněl
v 73 článcích.
Celkový pokles toxického obsahu
oproti předcházejícímu měsíci jde
v podstatě pouze na vrub Proti EU
narativu. Je ale jasné, že se na snížené aktivitě také podílelo prázdninové
období. Proruský narativ se držel na
stejných hodnotách.
Příklady článků podle hlavních
narativů s anotacemi obsahu
Proti EU narativ
https://pravyprostor.cz/o-zaniku-evropske-rise/
Evropská říše je opět postavena na
diktátu silnějších vůči slabším. To
je společný znak se všemi zkolabovanými útvary minulosti.
V idejích ideologické zvrácenosti jsme vyrobili z Ruska strašáka,
abychom mohli trpět. Sankce poškozují všechny evropské státy. Kdo
je schválil? Umí mi někdo vysvětlit
tento rébus? Už jsem se tím zabýval
dříve, ale připomenu. Sebepoškozování je u lidí hraniční porucha osobnosti, spíše se tomu říkalo psychopatizmus. Vhodná je pomoc psychiatra.

↑
Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v srpnu 2019 se zaměřením na šířené narativy celkově (počty článků, v nichž byl použit uvedený narativ,
v jednom článku může být použito více narativů).

Je třeba si uvědomit, že společnost
je také živý organismus. No… Paradoxní na těch sankcích je to, že Unii
oslabují a Rusko posilují. Pokud evropští politici chtěli docílit právě toto,
tak tleskám jejich šikovnosti. Je třeba
uznat, že Říši vedou skutečně prozíravé a bystré osobnosti. Máme být na
koho právem hrdí. Nakonec obchodní embarga uvalovaly na sebe všechny říše v historii. Kam je to přivedlo,
víme.
Proti NATO narativ
https://www.tydenikobcanskepravo.
cz/2019/08/hybridni-valka-eskaluje-srdce-evropy.html
Jednota Medvěda s Drakem prý
srazí šílené neo-konzervativní sny
o „Americkém století“ mezi dobrodružné nesmysly, jak to formuluje
Larchmonter: „USA a NATO budou
k rusko-čínské porážce potřebovat Archanděla Michaela, ale podle
všech příznaků je Archanděl Michael

spolčen s Medvědem a s jeho pravoslavnou kulturou. Teď, když se z nich
‚v podstatě stala dvojice‘, neexistuje
žádná myslitelná zbraň, žádná strategie, žádná taktika, která by v blízké
budoucnosti mohla poškodit kteroukoliv z jejich rostoucích ekonomik.
Jelikož USA a EU vedou ekonomickou válku proti Rusku, tak to by
mohlo klidně tvrdit, že Západ poškozením jeho ekonomiky Rusko zbavil
schopnosti splácet dluhy Západním
bankám. Pokud by tohle nestačilo ke
krachu uboze kapitalizovaných bank
EU, tak může Rusko oznámit, že
když jsou teď země NATO oficiálně
v ruské válečné doktríně uznány za
nepřátele ruského státu, tak nebude
Rusko už nadále podporovat agresi
NATO proti Rusku prodejem zemního plynu členům NATO. Pokud by
propad evropského průmyslu a rychle rostoucí nezaměstnanost a krachy
bank nestačily k rozpadu NATO,
a tudíž ke skoncování s touto hrozbou, tak mohou začít jednat Číňané.
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Proti USA narativ
https://www.tydenikobcanskepravo.
cz/2019/08/jadro-globalni-moci-jeho-domaci.html
Konsenzus existující na Západě
ohledně Slovanů, předpokládá jejich
vyhubení. Jakýkoliv odpor z jejich
strany, boj za existenci a upevnění
národní identity a státnosti toho nebo
onoho slovanského národa Západ odsuzuje a potírá v samém zárodku. Zde
je nutno připomenout, že západní
takzvaní vědci prosazují etymologii
slova „Slovan“ od slova „otrok“. Ale
nejde o bezplatného pracujícího, téměř až zvířete, ale o člověka bez vůle,
podčlověka, otroka jako takového.
Západ plánoval rozdrobit Rusko na
nevelké státečky. Otevřeně se při tom
říká, že Sibiř by připadla pod kontrolu USA, severozápad Ruska pod
kontrolu Německa, jih a Povolží pod
kontrolu Turecka a Dálný východ
pod kontrolu Japonska.
Proruský narativ
http://www.zvedavec.org/komentare/
2019/08/8013-pakt-molotov-ribbentrop-efektivni-tah-krizoveho-managementu.
htm
Pakt Molotov Ribbentrop významně
napomohl zastavit nacistickou agresi.
Pakt Molotov Ribbentrop zásadně
pomohl Sovětskému Svazu získat čas
a hlavně prostor bránit se nadcházející nacistické agresi (tiše ale účinně
podporované západními mocnostmi).
Pakt Molotov Ribbentrop byl jedním
z nejdůležitějších faktorů, díky kterým

↑
Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v srpnu 2019 se zaměřením na šířené narativy po dnech.

nacistické Německo prohrálo válku
a nestihlo vyvraždit Židy a Slovany.
Smlouva Molotov Ribbentrop – Strategický tah krizového managementu.
Media nejčastěji šířící proruskou
propagandu
Média šířící proruskou propagandu
I v srpnu byly nejaktivnější tyto dezinformační weby:
pravyprostor.cz,
následován
vlasteneckenoviny.cz,
novarepublika.cz, sputniknews.com
a prvnizpravy.cz.
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 Sýrie, Turecku a Venezuely, Články za-měřené proti Ukrajině, Články kritizující
USA, Články hrozící válkou 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
Německa, vnucování přijetí migrantů,
nesmyslné výmysly bruselské byrokracie, dekadentní or-ganizace soustředící se na práva gayů atp.)
Protiamerický: líčení našeho hlavního spojence a garanta bezpečnosti
coby imperialistické mocnosti nepřátelské nejen 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 konzervativních
a křesťanských hodnot, jako protipól
dekadence Západu atp.) a glorifikuje
prezidenta Putina coby osvíceného
silného vůdce.
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Monitoring řetězových e-mailů
Vzhledem k metodice sběru řetězových e-mailů, které získáváme
zejména od informátorů a od veřejnosti (sběrný e-mail: posli.retezak@
seznam.cz) je nutné uvést, že systematicky nemapujeme celou síť řetězových e-mailů, ani její převážnou
část. Přes tato omezení se domníváme, že pokrýváme všechna nebo drtivou většinu témat komunikovaných
tímto kanálem (protože témata komunikovaná řetězovými e-maily sledujeme i na dezinformačních webech
z nichž jsou často přebírány texty řetězových e-mailů nebo kde tyto texty
končí). Nelze ale jednoznačně říci,
zda správně odhadujeme poměrné
zastoupení jednotlivých témat. Velké
výkyvy v počtu zachycených e-mailů (silný rostoucí trend) mohou také
spíše jít na vrub rostoucí ochotě veřejnosti na analýze spolupracovat než
rostoucí aktivitě dezinformační scény.
Některé odpovědi zpracované elfími
pracovníky na vybrané e-maily lze
nalézt na: https://manipulatori.cz/
lexikon/hoax/ Jsou vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily, uvozeny
v titulku „řetězový mail“. Dále je přebírají media i zájemci z řad veřejnosti.
Za srpen jsme zachytili 248 řetězových e-mailů. V tuto chvíli nemáme detailně analyzovaných ještě
89 e-mailů, ale předběžná analýza
pokrývá i jejich témata.
V topologii monitorované sítě jsme
nezaznamenali změnu. Podle grafu
je vidět, že se skládá z jednotlivých
soustav (mailingových skupin), kdy
středem je aktivní rozesílač, který
pravidelně obesílá vice méně pasivní

↑
Graf sítě řetězových e-mailů k 23. 9. 2019

příjemce. Dochází ale i k přeposílání
mezi příjemci a aktivní rozesílači komunikují mezi jednotlivými soustavami.

a blogy:
Rukojmi, Stredoevropan, Severoceska pravda, Hoppner.

Texty řetězových e-mailů jsou často přebírány z dezinformačních
webů nebo jsou naopak na těchto
webech následně publikovány.

Dále se mezi zdroji řetězových
e-mailů objevují tyto dezinformační
weby zmíněné v kapitole Media nejčastěji šířící proruskou propagandu:
Nova republika, Pravyprostor

V srpnu velmi často šlo o tyto dezinformační weby:

Objevují se příspěvky převzaté z ruské sociální sítě Vkontakte.

Jako zdroje dominovaly:
Parlamentní listy, Aeronet a Pozitivni svet (weby)

Témata řetězových e-mailů
v srpnu

Dále se často objevovaly tyto weby

Vypíchli bychom zajímavý případ řetězového e-mailu ID 1680 – kde autor
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srovnává Hitlera a Merkelovou, včetně Ukrajiny (Majdan byl její „Drang
nach Osten), jde o klasický proruský
narativ. Dále je zajímavý růst tématu
sudetských Němců a fašismu v ČR.
Srovnatelná témata se objevovala
v dezinformacích šířených před útokem RF na východní území Ukrajiny
a Krym v roce 2014.
V jednom textu je zpravidla komunikováno více než jedno téma,
započteno je k příslušné skupině,
pokud v textu dominuje.
1. Nejčastěji se opakuje téma migrace a islámu, které je úzce propojené
(dominuje v 37 zachycených e-mailech). Je propojeno s hoaxy o úpadku
Německa a Francie kvůli migrantům.
Jsou opakovány hoaxy o ilegálním
vykládání migrantů z autobusů v Praze, e-maily popisují „Prahu plnou
migrantů a kebabů“. Zachytili jsme
i ruskojazyčné lživé video popisující
rozklad Švédska migranty. Jsou opakovány konspirační teorie o organizování migrace do EU s cílem nahradit její bílé obyvatelstvo (organizovat
má EU a G. Soros).
2. Druhé nejčastější téma, které se
prolíná i ostatními, je téma demonstrací organizovaných hnutím
Milion chvilek pro demokracii
(v 14 zachycených e-mailech). Velmi často jsou organizátoři obviňováni z přípravy puče nebo občanské
války. Podle autorů stojí v pozadí
sudetští Němci, Z. Bakala a katolická církev (často je toto tvrzeno současně). Cílem je také údajně zrušení
Benešových dekretů a návrat majetku
sudetským Němcům. Aktivisté jsou
obviňováni z toho, že chtějí vzít seniorům volební právo.

3. Dalším významným tématem jsou
útoky na EU, které se dominantně
objevily ve 13 e-mailech. Jde o obviňování Německa a Francie s plánů
na ovládnutí ostatních zemí, které budou „nuceny vzdát se armády a svých
hranic“. Toto téma dále úzce souvisí,
mnohdy se prolíná, s útoky na Německo (dominantně v 12 e-mailech),
kde jde o opakování hrozby se strany sudetských Němců, připomínání
2. světové války, požadavky na válečné reparace a obviňování ze snahy
ovládnout Evropu. Německo je také
napadán za svoji uprchlickou politiku a je spojováno s konspiračními
teoriemi (viz organizace migrace ze
strany EU).
4. Čistý rasismus a antisemitismus
se objevuje v 9 e-mailech. Velmi často jsou afričtí černoši popisováni jako
primitivní, se sklony k násilí a kriminalitě, nevážící si pomoci.
5. Mezi další významná témata patří
podpora A. Babiše (9 e-mailů), kde
je ale pravděpodobné, že jde o práci
jeho PR oddělení minimálně u části
e-mailů a tudíž o vnitropolitické záležitosti. Témata: bojuje proti korupci,
lidé mu závidí, bojuje proti drogám.
6. Ve větší míře zachycujeme téma
nostalgie po komunistické době
(jasně dominuje v 5 e-mailech, ale
často se objevuje jako součást dalších
témat, například sociálních, protiromských, témat spjatých s globalizací a tradičními hodnotami).
7. Opakuje se chvála Ruska (4 e-maily), tradičních hodnot (3 e-maily).

srpen 2019

homosexuály, humanitní vzdělávání,
demokracii v ČR, která je líčena jako
fašismus, útoky na V. Havla (obviňování z kolaborace jeho rodiny za
2. sv. války).
9. Zajímavé téma je téma ohrožení
seniorů (plán na zbavení volebního
práva, vytlačení z veřejného života,
násilné sestěhovávání do bytů). Dále
se některé dezinformační e-maily
vyhrazují k tvrzení, že senioři jsou
ohrožení dezinformačními e-maily.
10. Dále jsme zachytili témata podpory Miloše Zemana, Marie Benešové,
útoky na USA a NATO a G. Sorose.
Ta jsou dost často rozptýlena v e-mailech s výše uvedenými dominantními
tématy.
Cíle útoků řetězových e-mailů
Řazeno zhruba dle četnosti zmínek.
Napadané instituce, státy:
Německo, USA, Česká televize,
TOP09, Piráti, ODS
Napadané osoby:
A. Merkel, E. Macron, M. Kalousek, V. Havel, K. Schwarzenberg,
J. C. Juncker, B. Sobotka, J Drahoš,
T. Petříček, M. Kocáb, A. Šabatová,
J. Janda, J. Rychetský
Dále řada politiků TOP09, Pirátů,
KDU ČSL a řada herců a osobností veřejného života (J. Hrušínský,
J. Bartoška, T. Halík a další).
Podporované osoby:

8. Z dalších témat je možné uvést:
útoky na ČT, útoky na elity, herce,

A. Babiš, D. Trump, M. Zeman,
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V. Orbán, J. Foldyna, R. Duterte (filipínský prezident v souvislosti s nekompromisním postupem proti drogám a opozici).
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Podporované státy a instituce:
V4 (v souvislosti s postupem proti
uprchlíkům), Rusko, Čína.

Sociální sítě
Na sociálních sítích, v ČR se jedná především o Facebook, v daleko
menší míře Twitter, působí řada organizovaných skupin a jednotlivců, kteří šíří dezinformační obsah
a propagandu cílenou na členství ČR
v západních strukturách (EU, NATO).

Dále tyto subjekty podporují politiku
Ruska a organizují informační útoky
na vybrané instituce a jednotlivce
v kyberprostoru. Zpravidla agresivně využívají citlivých bodů (obavy
z migrace a islámu, obavy z politického vývoje) a organizují akce jak

v kyberprostoru tak v off-line prostoru (lobbying, pochody, shromáždění).
Podrobnější pravidelný monitoring
skupin můžete očekávat v dalších
přehledech.

Trollové – vybrané skupiny a osoby pro tento měsíc
Troll – Šampion měsíce
V posledních měsících se v českém
informačním prostoru začínají objevovat dezinformace původem ze
Slovenska a navíc buď podporující
italské extremisty (M. Salvini) nebo
šířené některými slovenskými občany s vazbami na italskou extremistickou nebo podnikatelskou scénu.
V měsíčním přehledu za červenec
jsme stručně představili paní Moniku
Pilloni, zde je stručný popis významnějšího aktivisty, pana Ľuboše Hrica.

Salviniho, zásadně proti imigrantům,
islamofób. Veřejně vystupuje proti
slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové, dříve proti Kiskovi. Sdílí především zprávy z Itálie, k videům dává
slovenské titulky. Často sdílí zprávy
od Moniky Pilloni.
FB profil Ľuboše Hrici vyjadřuje extrémně pravicové názory - migrace
představující hrozby, nacionalismus
jako východisko ze současné situace,
chránění národních zájmů.

UCinbeiLK00uGRxDaHJFXYiA
»» https://blbec.online/blb/776-hricalubos/zdielania/26?
»» https://www.pictame.com/user/
hricalubos/8311517932
»» https://www.instagram.com/
hricalubos/
»» https://www.pictame.com/user/
luboshrica/8285133961
»» https://www.globsec.org/wpcontent/uploads/2019/05/EPElections_Information-OperationsDisinformation-Campaigns-1.pdf
»» http://luboshrica.com/

E-mail: lubos.hrica@gmail.com
Co

Kdo
Kde
Ľuboš Hrica, nar. 1971, adresa dle
obchodního rejstříku SR: Čulanova 6,
Stupava. Dlouhodobě žije v Itálii.
Dle FB vystudoval telekomunikační
techniku na ekonomické fakultě ve
městě Trento v Itálii. Jiné informace
se k 8. 9. 2019 nepodařily dohledat.
Aktivní

podporovatel

Mattea

Obchodní společnost
»» https://www.facebook.com/
salviniofficial.fanclub.cz.sk/
»» https://www.facebook.com/lubos.
hrica
»» https://www.facebook.com/
hricalubos1/
»» http://www.orsr.sk/vypis.
asp?ID=27189 & SID=2 & P=1
»» https://www.youtube.com/channel/

Od roku 1991 vlastní Hrica společnost Fox, v. o. s. (dále jen „FOX“),
jeho druhým společníkem je Damiano Fumagalli, bydliště Via Verga 3,
Casatenovo, Itálie.
Jedná se o společnost registrovanou
na Slovensku.
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Pravidelný přehled
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Dle OR se společnost zabývá následujícím: zriaďovanie a prevádzka hotelov, reštaurácií a prevádzok slúžiacich tustickému ruchu a všetka s tým
spojená obchodná činnosť /mimo
služieb cestovnej kancelárie/; nákup
a predaj nehnuteľností; sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností; zastupovanie zahraničných a tuzemskcýh firiem, sprostredkovanie
kontaktov so zahraničnými firmami

Kromě Bratislavy se „Čulenova 6“
nachází v Nitře a v dalších městech.
Podle slovenského katastru (stránky
jsou ale značně nespolehlivé) není na
Hricu v těchto městech psaná žádná
nemovitost.

Webové stránky společnosti FOX nebyly nalezeny.

Po zadání jména Damiano Fumagalli
v italském obchodním rejstříku byly
nalezeny tyto 3 společnosti:2
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20885 Ronco Briantino (MB)
0396079960
Cascina Lucchese, 18
Na adrese se nachází průmyslový
areál nebo dům.

Obchodní partner Damiano Fumagalli
Damiano Fumagalli je druhým společníkem ve společnosti FOX.

Registrovaná adresa
Hrica má bydliště registrované na
adrese: Čulanova 6, Stupava. FOX je
registrovaná na adrese ČULENOVA
6, Stupava. Adresa „ČULENOVA 6,
Stupava“ podle všeho neexistuje, ačkoli se objevuje v různých mutacích
slovenského obchodního rejstříku.1

»» Fox S.N.C. Di Fumagalli
Damiano E C.
»» Eugenio E Damiano Fumagalli
S.N.C.
»» La Forneria Di Damiano
Fumagalli
Fumagalli Hrica Lubos
Na webu jsme identifikovali spojení
„Fumagalli Hrica Lubos“3, 4.
Název „Fumagalli Hrica Lubos“ je
na webu spojen s následující adresou
a tel. číslem:5
2

Ulice Čulenova je v několika slovenských městech. V Bratislavě na adrese Čulenova 6 sídlí řada převážně
energetických firem, aktuálně Západoslovenská distribučná, a. s. Stupava se nachází cca 22 km od ulice
Čulenova v Bratislavě.
1

https://register.finance.sk/ulice-culenova-stupava-41511

3

4

5

http://www.registroimprese.it/
ricerca-libera-e-acquisto?p_p_
id=ricercaportlet_WAR_ricercaRIportlet & p_p_lifecycle=0 & p_p_
state=normal & _ricercaportlet_WAR_
ricercaRIportlet_pageToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
eyJleHAiOjE1Njc4OTMxNjAsImNvdW50IjoyNTB9.TUyLkDRPvIuId9X6bZgq4ZSJ8mUQhKn5vjmmaec939Y
https://www.paginebianche.it/ronco-briantino/lubos-fumagalli-hrica.adjgahjjga
https://www.trovanumeri.com/?azione=dettagli & id=5676034 & telefono=0396079960 & datab=privati14 & nome=Fumagalli%20Hrica%20
Lubos & dove=Ronco%20Briantino
https://www.trovanumeri.com/?

Web luboshrica.com
Hrica má také vlastní web luboshrica.com. Web obsahuje podmínky pro
sdílení obsahu z Hricovy FB stránky
a kontaktní údaje v podobě mailu lubos.hrica@gmail.com. E-mailovou
adresu jsme jinde než na tomto webu
nenalezli.
Web je registrovaný v USA a vlastník
domény tím pádem nejde dohledat.
Whois udává, že stránka je registrována v Itálii. Vzhledem k GDPR jsou
informace o majiteli domény nedostupné:6

6

azione=cerca & cerca=LUCCHESE & da=3910
https://www.whois.com/whois/luboshrica.com
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Sociální sítě a články o Ľuboši Hricovi
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NGO a EU. Poslední dobou přibyla i vlna útoků na Gretu Thunberg,
viz printscreen.

Z Hricova působení na soc. sítích je
zajímavé, že nejsou patrné vazby na
standardní figury české dezinformační scény. Kromě Jany Hruškové ho
nikdo nesleduje ani nemá v přátelích.
Soudě ze skladby komentářů pod
jeho posty funguje především pro
slovenské publikum.
Facebook
Identifikovány 2 relevantní facebook
profily Ľuboš Hrica.
https://www.facebook.com/hricalubos1/ – profil má 29 141 followerů
k 30. 8. 2019 (Ref. 1), označen jako
„public figure“.
https://www.facebook.com/lubos.
hrica – profil sleduje 390 lidí. (Ref. 2),
profil od roku 2008.
Jeho vliv je podle všeho nejsilnější na
Slovensku a dostává se i do ČR.
Islamofóbní, nacionalistické komenty a videa.
Kočner – dezinformace, 15. 8. 2019
Hrica na fb částečně obhajuje Kočnera v souvislosti s vraždou Kuciaka
- zprávy z Threema na něj byly ‚ušité’
- někdo se mu mohl nabourat do telefonu a zprávy posílat. (Ref. 7)
Jeho posty a zejména videa s projevy M. Salviniho však často sdílejí
známé figury dezinformační scény.
Například Žarko Jovanovič, Jiří Černohorský, Bohuslav Chalupa a další.
Tím se tato videa opatřená obvykle
slovenskými titulky dostávají i k českému publiku.
V postech je jeho hlavním narativem
odmítání migrace, uprchlických kvót,

Nasbíralo 1,2 tisíce sdílení.
Youtube kanál

Kromě explicitně rasistických a nenávistných příspěvků bylo mimořádně úspěšné jeho video zobrazující,
jak podvrhnout komunikaci v aplikaci Threema. Cílem videa bylo znevěrohodnit uniklou korespondenci
Mariana Kočnera, vyšetřovaného
pro vraždu Jana Kuciaka. Video bylo
zveřejněné v půlce července7.
7

https://www.facebook.com/hricalubos1/videos/481352769329839/?__
xts__%5B0%5D=68.
ARDntHD1y9Dm6k6utjlOC4W8ecic80SLhuKFsOpS3DFMyVuExREJ6t_1JSoheck4D1DjZPTEe5xyWYGTC6hCyOxLFdPayhfEmBVwGKV9H8IBl6-LnZICAAbYEcJYIs6Z2SLoYEbkxKiJiKtL5yLayz-BaKI7CgJGXiUPQHVsRyNNvnMfmPN-bRJvaKV1YbQGWrKNI2wV5FeB2pLvP2NR3_SqBLUnLWDTGGCPmHXmYo4I-dMs2ns_
aG9KmmNLgim0vKsKD0u0ZYomO42-aVi4j2lQApneAJH0EnEDEe6ywsDuw86Fpwhr-PMo2wtMncehkoMbZ8BxUCKJNF5xzhbfru8oLRenq2n_y58 & __
tn__=-R

Ľuboš Hrica má svůj youtube kanál8,
u kterého má 354 odběratelů. První
video bylo postnuté před 3 lety. Většina videí je repostovaných (v italštině se slovenskými titulkami). Vlastních videí / komentářů je minimum.
Postuje videa proti emigrantům především v Itálii – poukazuje, jaké
‚výtržnosti’ páchají a jak jsou nebezpeční pro společnost. Dále postoval
videa zaměřená proti Kiskovi. Videa
se týkala také Kotleby, Mattea Salviniho.
Pictame
Na síti pictame má Ľuboš Hrica
2 profily:9
»» https://www.pictame.com/user/
hricalubos/8311517932
8

9

https://www.youtube.com/channel/
UCinbeiLK00uGRxDaHJFXYiA
https://www.pictame.com/search?query=hricalubos
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»» https://www.instagram.com/
hricalubos/
»» https://www.pictame.com/user/
luboshrica/8285133961 (prázdný
profil)
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Globsec

Kdy

Globsec monitoroval před volbami
do EP fb profily šířící dezinformace v ČR, Maďarsku a na Slovensku.
Jedním z 15 monitorovaných slovenských profilů byl také profil hricalubos1 (Ref. 7).

Osobní facebook od roku 2008.
Youtube kanál pod jménem Ľuboš
Hrica využit poprvé před 3 lety.

Stopfake.org
Hricovy popularity si všiml i server
stopfake.org a jeho stránku označuje
za jednu z těch, které získaly značnou
visibilitu před prezidentskými volbami v SR:

Blbec.online
Stránky blbec.online vytváří seznam
fb profilů / stránek, u kterých je pochybnost o důvěryhodnosti a kvalitě
obsahu. Jako jeden z „blbců“ se zde
objevuje také profil (+ videa) Ľuboš
Hrica. Profil hricalubos1 je sledován
zhruba rok.
Stránka obsahuje facebokové statistiky v čase (Ref. 4, 5), a také smazané
komentáře ze sledovaných fb profilů
(Ref. 6).

„Other outlets, such as the Hrica Lubos page, managed to augment their
relevance by providing a running
commentary on the presidential campaign. Hrica Lubos had been little-known in Slovakia up until the end of
January, but the page quickly built an
audience of around twenty thousand
users when the presidential campaign started.“
https://www.stopfake.org/en/the-corrosive-effect-of-online-propaganda-channels-in-slovakia/

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 3

Islamonline
Článek z 9. 1. 2019 na islamonline „Hviezda slovenskej islamofóbnej scény Ľuboš Hrica a jeho obdiv
k talianskemu ministrovi“ – představuje Hricu jako islamofóba, aktivního podporovatele Mattea Salviniho.
(Ref. 3)10
10

http://www.islamonline.sk/2019/01/

hviezda-slovenskej-islamofobnej-sceny-lubos-hrica/
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Ref. 4
Ref. 6

Ref. 7

Ref. 5

Ukázka řetězového e-mailu
ID 1549,
zachyceno 21. 8. 2019
Televize překvapivě zveřejnila pořad
o tom, že společnost Orlík, s. r. o, jíž
devadesát devět procent vlastní údajně Karel Schwarzenberg, si jednoduše oplotila kus lesa, a tak zabránila
dokonce turistům, aby mohli procházet po označené stezce. Ta turistická
označení pak ze stromů odstranila.
Rozhodnutí úřadu v Milevsku nerespektovala a přelízky, které měly
umožnit turistům projít, odstranila.
Odpor místních občanů pro ni nebyl
směrodatný. Když se televizní reportéři obrátili na samotného „knížete
pána“, odpověděl jim, že s problémem nemá nic společného, že nerozhoduje.
Jenže on, podle televize, je majitelem
společnosti Orlík, a to dokonce téměř
stoprocentním.
Na webu se objevila informace, že

stejný pán dostal dotaci na odbahnění svého rybníka taktéž v jižních
Čechách. Mělo jít o peníze z Bruselu.
Odbahnění se však nekonalo, namísto něj písek natěžený z rybníků se
odvážel přes naše hranice, aby v Rakousku byl prodán nějakému kupci.
Popotahován za zneužití evropských
fondů za to nebyl nikdo.
Ve čtvrtek v pozdní večer paní Witovská Karla Schwarzenberga zpovídala,
proč vlastně on s panem Kalouskem
chtějí svrhnout předsedu Pospíšila
z čela jimi založené strany a navrhují
namísto něj pana Černína. Bavili se
o lecčems, otázka na výše zmíněné
kauzy však nepadla. Zda bude Černín či Pospíšil v čele jejich pidistrany,
není důležité.
Zda pan Schwarzenberg a jeho lidé
se chovají arogantně ve věci oplocení
kusu lesa, přičemž podle zákona kdokoli může vstoupit a pro své účely trhat borůvky či hledat houby, důležité

je. Stejně jako to, že čerpal evropské
fondy na účel, jenž neodpovídal důvodu jejich přidělení.
Jenže „knížepán z Orlíku“ je součástí „kavárenské společnosti“, je jejich
a jako takový se nemusí zpovídat za
svoje „Čapí hnízdo“. Nikdo ho neodvolává z funkce předsedy zahraničního výboru Sněmovny, nevolá se
na Václavském či na Letné po jeho
odstoupení. Může dokonce přestupovat zákony, jako tomu je v případě
zmíněného lesa, zneužívat evropské
fondy, jako tomu bylo v případě jeho
rybníků. Může všechno.
Je jejich, je s nimi, je Karel s čírem,
který sice už nebude kandidovat na
prezidenta, ale který smí - na rozdíl
od třeba premiéra Babiše - všechno.
Václav ŠENKÝŘ, předseda Kontrolního výboru města Děčína

10

Pravidelný přehled
české dezinformační scény
Reakce zpracovaná elfím pracovníkem:
Podepsaný řetězový mail bývá spíše
výjimkou. Autorem tohoto textu je
Václav Šenkýř, označující se za předsedu Kontrolního výboru města Děčína. Doc. Šenkýř je však především
emeritní představitel OV KSČM
v Děčíně a jeho text pevně sleduje aktuální „stranickou linii“, tj. obhajovat
strategické parlamentní spojenectví
s Andrejem Babišem. Čtenáři se tu
podsouvá představa dvojího metru,
kdy Andrej Babiš čelí trestnímu stíhání a občanským protestům za Čapí
hnízdo, zatímco „knížepán“ Karel
Schwarzenberg je všemocný, jeho
překračování zákonů a zneužívání
evropských dotací zůstává nepotrestáno.
Dva uvedené příklady Schwarzenbergovy „zvůle“ se týkají společnosti Orlík nad Vltavou, s. r. o. (Karlem Schwarzenbergem vlastněné
z 99,98%), mají ale zcela odlišné
souvislosti a dělí je více než 15 let.
Prvním je notoricky známý případ
„zneužitých EU dotací“ na odbahňování rybníků na Schwarzenbergově
panství, který byl už Českými elfy
rozebrán dříve. Pochybení, kterého
se Schwarzenbergova firma v roce
2003 dopustila, bylo, že požádala
o dotaci a získala ji, aniž měla na rybníky kladné kolaudační rozhodnutí.
Podle dodatečného sdělení ministerstva financí to ale byl problém, který
se týkal naprosté většiny tehdejších
příjemců dotací. Ministerstvo financí
také ujistilo veřejnost, že účel dotace
byl splněn a k žádnému zneužití prostředků nedošlo. Kromě toho rozhodně nešlo jen o odbahnění nádrží, ale
o kompletní obnovu; fámy o těžbě

písku ze dna nádrží a jeho používání
na opravu cest či vývozu do Rakouska nebyly nikdy potvrzeny. Přesto se
kauza Schwarzenbergových rybníků
tvrdošíjně udržuje v dezinformačním
prostoru. K tomu více např. https://
manipulatori.cz/retezovy-e-mail-orlik-neni-capi-hnizdo/
nebo
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objevuje v České republice stále častěji. Jak lze však z uvedené reportáže
odvodit, jednání Schwarzenbergovy
společnosti je živá kauza, v níž probíhají šetření a nejrůznější úkony
správních orgánů a advokátů dotčených obcí, i když trestní oznámení
na společnost Orlík zatím podáno
nebylo. Neuzavřený případ tedy těžko může sloužit jako příklad beztrestnosti majitele firmy.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/
schwarzenberg-nemusel-vracet-dotaci.A110825_091624_domaci_jj
nebo
https://www.ceska-justice.cz/blog/
co-spojuje-prvniho-kanclere-schwarzenberga-s-poslednim-kanclerem-mynarem-legalizace-rybnika/

Druhý případ je složitější a týká se
údajného protiprávního oplocení
Květovské obory ze strany společnosti Orlík, zabránění vstupu do lesa
a zničení turistických cest. Případ
podrobně zmapovala Česká televize v reportáži odvysílané 23. června 2019.

Pan Šenkýř tedy měl spíše ocenit
investigativní úsilí České televize,
která případ otevřela. Na výsledek
si ale musíme počkat, stejně jako na
výsledek vyšetřování Čapího hnízda.
Komunista Šenkýř pochopitelně zapomněl zmínit podstatný rozdíl mezi
oběma aktéry podezřelých kauz: politik Schwarzenberg nestojí v čele
země, není v mnohonásobném střetu
zájmů a nemá možnost ovlivňovat
vyšetřování svého případu.

h t t p s : / / w w w. c e s k a t e l e v i z e . c z /
ivysilani/1095913550-nedej-se/
219562248410020-ploty-proti-lidem/
Oplocení obory a zamezení vstupu se
zdá být skutečně v rozporu s lesním
zákonem (oplocovat zemědělskou
a lesní půdu a zamezovat ve vstupu
na ní mohou pouze fyzické osoby,
což, s. r. o. Orlík nad Vltavou není).
Omezování vstupu do krajiny je jednoznačně negativním jevem, který
se v posledních dvou desetiletích
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