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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). Zpracovatelé se snaží odfiltrovat aktivity, které 
vypadají obdobně, ale jejichž cílem je podpora čistě vnit-
rostátních politických nebo ekonomických zájmů (A. Ba-
biš, P. Tykač atd.). Je to možné jen do určité míry, protože 
všechny vlivové operace využívají obdobné „citlivé body“ 
v české společnosti (uprchlíci, xenofobie, rasismus, antise-
mitismus, sudetští Němci, obavy z globalizace, nedůvěra 
k elitám a EU, domnělá mediální manipulace ze strany elit, 
konspirační plány, nově koronavirus aj.). Pokud se prolíná 
podpora ekonomických zájmů se zájmy zahraničních stát-
ních aktérů (např. Sinoskop, P. Kelner a Čína) jsou tyto 
zmíněny.

Pokud jsou aktivity v informačním prostoru provázány 
s aktivitami ve fyzickém prostoru, jsou zmíněny i tyto.

Materiál je připravován hnutím Českých elfů a tyto pře-
hledy můžete získat také na http://www.cesti-elfove.cz. 
Během ledna jsme začali připravovat stručné týdenní 
souhrny popisující vybrané dezinformační weby, tak jak 
nám je identifikuje IT analýza a naši pracovníci a to zhru-
ba v rozsahu odpovídajícímu příloze měsíčního přehledu, 
který bude zachován. V měsíčním přehledu tedy nalezne-
te jejich souhrn a na webu najdete podrobnější informace 
v týdenním členění.

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.

Jako doplněk jsme začali sledovat vybrané narativy 

a kauzy v ruském informačním prostoru a jejich přeliv do 
českého informačního prostoru. V lednu (a únoru) to bylo 
téma koronaviru.

U sociálních sítí prezentujeme podrobněji dezinformační 
a vlivový obsah na Facebooku, přestože aktivní sítě, které 
jsou předmětem našeho monitoringu jsou ještě další (Twi-
tter, Vkontaktě, Quora a další). Jejich podrobnější moni-
toring s analýzou chystáme zveřejňovat během roku 2020.

Výše popsané kanály byly Českými elfy monitorovány 
kvantitativně (za použití IT analýzy a umělé inteligence) 
a kvalitativně (sběr a analýza elfími pracovníky).

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

Protože samozřejmě i naše aktivita je cílem protiopatření 
organizátorů dezinformačních a vlivových aktivit, pak po-
kud si nejste jisti, která zpráva je publikovaná námi, ověřte 
si ji prosím na výše uvedeném webu nebo u našich veřej-
ných mluvčí.

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

Témata v lednu

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

Zesílily útoky na EU jako bezradnou, slabou a před roz-
padem a ekonomickým krachem a současně konspirující 
proti ČR a novým členským státům a nutící jim svoji poli-
tiku, především v oblasti migrace. Tvrzení o nevýhodnosti 
(ekonomické, bezpečnostní, sociální a kulturní) členství 
ČR v EU.

Hrozba migrace a muslimů. Často asociováno s otevře-
ným rasismem nebo antisemitismem („na zničení Evropy 
stačí jeden Žid“). Kolují konspirační teorie obviňující EU 
buď z neschopnosti nebo ze zákulisní manipulace a skryté 
podpory migrace do Evropy za účelem její islamizace.

Podpora ruské politiky (Sýrie), podpora ruských biatlo-
nistů (doping), útoky na NATO a USA. Oslava ruské moci 
a zbraní. Oslava ruské role v 2. světové válce, útoky na 
kritiky politiky SSSR (P. Novotný, Řeporyje a pomník 
ROA, zde spojeno s antisemitismem).

Nově se objevuje téma koronaviru COVID-19. Kolu-
je několik konspiračních teorií, většinou obviňují USA 
z jeho vzniku a záměrného rozšíření. V příloze tohoto hlá-
šení je tento narativ zmapován s ohledem na možný původ 
konspiračních teorií v ruském informačním prostoru.

Trvá téma útoků na elity, humanitní vzdělání a nostalgie 
po „lepších časech“ za komunistického režimu. Spojeno 
s podporou tzv. tradičních hodnot, což je převážně realizo-
váno útoky na sociální menšiny a práva žen.

Odpor proti zákazu a rušení tzv. domobran.

Objevila se podpora Číny – kritika plánu cesty J. Kubery 
na Tchajwan, kritika postupu Prahy při změnách partner-
ských smluv.

Silné zůstávají útoky na Milion chvilek. Kolují kon-
spirační teorie obviňující je z podpory nacismu, domně-
lých sudetoněmeckých nároků, skrytého financování 

a zneužívání prostředků z darů.

Zůstávají útoky na Českou televizi (údajné neekonomické 
hospodaření a nevyváženost).

Kromě anonymů, níže vyjmenovaných dezinformačních 
zdrojů a známých podporovatelů Ruska šíří dezinfor-
mační obsah a proruské narativy zejména příznivci SPD 
a KSČM. 

Trendy v šíření

 » Základní trendy zůstávají stejné, jsou vzájemně 
propojené jednotlivé komunikační kanály, které od 
sebe přebírají jak témata a cílové osoby a subjekty 
(na něž útočí nebo které podporují) tak i přímo texty, 
tyto kanály jsou: dezinformační weby, sociální sítě, 
systém řetězových e-mailů. Témata jsou sdílena napříč 
kanály i uvnitř kanálů. Uživatel jednoho kanálu je 
tak utvrzován v šířené propagandě nebo dezinformaci 
i z jiných zdrojů.

 » Největší množství dezinformací a propagandy šíří 
několik málo dezinformačních webů, ale celkově je 
takovýchto webů značné množství (a průběžně vznikají 
další) a propaganda a dezinformace jsou sdíleny i na 
blozích mainstreamových medií, což je nadále sílící 
trend. Postupně také pronikají proruské narativy do 
běžného obsahu mainstreamových medií. Tyto narativy 
jsou prezentovány jako legitimní politická debata 
a výměna názorů, v případě upozornění na zahraniční 
vliv a zdroj, je tento fakt odbyt tvrzením „legitimity 
propagace vlastního pohledu na dění“.

 » Proruský dezinformační obsah a proruské narativy 
sledovanými kanály aktivně šíří ve velké míře politická 
strana SPD a její příznivci. Proruské narativy se ale 
objevují i v prohlášeních politiků ostatních stran, 
někteří z nich publikují i na vysloveně proruských 
a dezinformačních webech.

 » Ve srovnání s rokem 2018, kdy jsme náš monitoring 



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény leden 2020

3

zahájili, výrazně ubylo textů a FCB stránek zjevně 
připravovaných ruskými mluvčími (chybná česká 
gramatika a syntaxe, zjevně falešné profily) a přibývá 
obsahu šířeného českými proruskými aktivisty 
a subjekty. Narativy, osoby na něž se útočí nebo které 
jsou podporovány jsou ale stejné nebo odpovídající 
přiznaně (pro)ruským kanálům (např. Sputniknews).

 » Projevuje se jasný vzorec, kdy jsou určité subjekty 
nebo jevy vytrvale líčeny, ať již s použitím nějakých 
argumentů nebo i bez nich, jako nepřátelské a negativní 
a po nějaké době, jakmile se tento obraz v cílové 
skupině usadí, jsou k těmto subjektům připojovány 
nové subjekty, které s nimi údajně spolupracují 
nebo jsou řízeny (příklad: migrace – Piráti podporují 
migraci – Milion chvilek spolupracuje s Piráty).
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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.

Dlouhodobě nejvýkonnější zdroje těchto informačních 
operací identifikované touto analýzou sledujeme i „ručně“ 
s pomocí elfích pracovníků. Souhrn těmito zdroji šířeného 
obsahu je v této kapitole, podrobnější informace najdete 
na našem webu.

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, Turecka 
a Venezuely, Články zaměřené proti Ukrajině, Články kri-
tizující USA, Články hrozící válkou, případně vyzdvihují-
cí vojenský 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 

Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v lednu 2020 se zaměřením na šířené narativy celkově (počty článků, 
v nichž byl použit uvedený narativ, v jednom článku může být použito více narativů).
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bruselské byrokracie, dekadentní organizace soustředící 
se na práva gayů“ atp.)

Protiamerický: líčení našeho hlavního spojence a garan-
ta 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.

Kvantitativní souhrn

Přehled za leden 2020:

 » v lednu 2020 bylo zpracováno v našem systému 
130 235 článků v českém informačním prostoru

 » do alespoň jedné z 23 kategorií zaměřených na 
propagandu „spadlo“ 301 článků

 » alespoň jeden ze 4 vybraných narativů (Proti EU, Proti 
NATO, Proti USA a Proruský) zazněl ve 146 článcích 

Narativ proti EU zůstává za leden jasně dominujícím.

Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v lednu 2020 se zaměřením na šířené narativy po dnech.
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Příklady článků se šířenými narativy

Narativ proti EU

Titulek: Skončí klimatická agenta EU hladomorem?
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=244888

Citace: „nová ideologie zelený úděl, jejímž cílem je usku-
tečnit ekonomickou modernizaci Evropské unie, není uni-
kátním jevem. Bývalý diplomat Jaroslav Bašta v rozhovoru 
pro Prvnizpravy.cz považuje současnou evropskou politiku 
za jakýsi remake čínské politiky Velkého skoku a uvažuje, 
jakou v tomto procesu hraje úlohu spolek Milion chvilek 
pro demokracii. Informuje světová zpravodajská agentura 
a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální 
skupiny Rusko dnes.“

Titulek: 30. 1. 1933 u moci nacisté. Jak Mussolini zane-
vřel na Husa. Proč je husitství v ČR závadné?
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020013011335169-
3011933-u-moci-naciste-jak-mussolini-zanevrel-na-husa- 

-proc-je-husitstvi-v-cr-zavadne/

Citace: „Závěrem: Dnes si připomínáme, že před 87 lety 
přišli v Německu k moci nacisté. Známe i důsledky pro 
tehdejší Československo. Je smutné, že jeden z mála oka-
mžiků našich dějin, který svého času obdivoval i italský 
vůdce Mussolini (než se mu zdeformoval cit pro pravdu), 
je dnes vytěsněn někam na okraj. Jako by se neslušelo ří-
kat, že jsme Češi. Asi se máme naučit hovořit o sobě vý-
sostně jako o Evropanech. Je to dost zvláštní, protože Češi 
byli Evropani odjakživa. Byli jimi i před rokem 2004, před 
vstupem do EU. Jak dopadl Mussolini, poté, co se odvrá-
til od pravdy, netřeba připomínat. Po něm a jeho milence 
zbyl automobil, který se před časem stal předmětem draž-
by. Jak jinak – za peníze…”

Narativ proti NATO

Titulek: Je pro nás výhodné být německou ekonomic-
kou kolonií s americkou vojenskou základnou, jak 
chtějí Fiala s Vondrou?
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/je-pro-

-nas-vyhodne-byt-nemeckou.html?utm_source=feedbur-
ner & utm_medium=feed & utm_campaign=Feed:+Tden-
kObanskPrvo+(T%C3%BDden%C3%ADk+Ob%C4%-
8Dansk%C3%A9+Pr%C3%A1vo)

Citace: „Cizí vojenská základna vytváří vždy rizikový 
faktor z hlediska vnitřní politiky. Historická zkušenost 
potvrzuje, že bývá prostředkem prosazování cizích zájmů, 
tedy v českém případě ožebračujícího kolonialismu, 
a bude podporovat protinárodní domácí politiky. Stačí se 
podívat na historii zemí Latinské Ameriky. Taková situace 
může nastat velmi rychle. V případě volebního neúspěchu 
poměrně rozumného prezidenta Trumpa, který nezačal 
žádnou válku, bychom se mohli dočkat návratu agresivní 
politiky Obamy a Clintonové, slouhů Sorose a Allbrighto-
vé. To by výrazně posílilo pravděpodobnost jaderné války 
v Evropě zahájené agresí NATO vůči Rusku pod falešnou 
vlajkou. Amerika agresivní multikulturalistky, feministky 
a milovnice islámu Clintonové a Amerika Trumpa, který 
staví na nohy americký průmysl, úspěšně vytváří pracovní 
místa, snížil nezaměstnanost na polovinu, a stejně snížil 
parazitování na sociálním systému, to není totéž. A není to 
totéž ani z bezpečnostního hlediska a základny NATO na 
českém území.“

http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=244888
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020013011335169-3011933-u-moci-naciste-jak-mussolini-zanevrel-na-husa-proc-je-husitstvi-v-cr-zavadne/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020013011335169-3011933-u-moci-naciste-jak-mussolini-zanevrel-na-husa-proc-je-husitstvi-v-cr-zavadne/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020013011335169-3011933-u-moci-naciste-jak-mussolini-zanevrel-na-husa-proc-je-husitstvi-v-cr-zavadne/
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/je-pro-nas-vyhodne-byt-nemeckou.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TdenkObanskPrvo+(T%C3%BDden%C3%ADk+Ob%C4%8Dansk%C3%A9+Pr%C3%A1vo)
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/je-pro-nas-vyhodne-byt-nemeckou.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TdenkObanskPrvo+(T%C3%BDden%C3%ADk+Ob%C4%8Dansk%C3%A9+Pr%C3%A1vo)
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/je-pro-nas-vyhodne-byt-nemeckou.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TdenkObanskPrvo+(T%C3%BDden%C3%ADk+Ob%C4%8Dansk%C3%A9+Pr%C3%A1vo)
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/je-pro-nas-vyhodne-byt-nemeckou.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TdenkObanskPrvo+(T%C3%BDden%C3%ADk+Ob%C4%8Dansk%C3%A9+Pr%C3%A1vo)
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/je-pro-nas-vyhodne-byt-nemeckou.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TdenkObanskPrvo+(T%C3%BDden%C3%ADk+Ob%C4%8Dansk%C3%A9+Pr%C3%A1vo)
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Narativ proti USA

Titulek: Zeman zjistil, že Číňané nejsou hlupáci a ne-
mají zájem financovat v ČR americké předmostí k úto-
ku na srdce Eurasie a světa
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/zeman- 

-zjistil-ze-cinane-nejsou-hlupaci.html?utm_source 
=feedburner & utm_medium=feed & utm_campaign= 
Feed:+TdenkObanskPrvo+(T%C3%BDden%C3%AD-
k+Ob%C4%8Dansk%C3%A9+Pr%C3%A1vo)

Citace: „Představme, že když všechna obviňování Ruska 
začala – dejme tomu případem Skripal – Putin by na me-
zinárodní scéně vystoupil a řekl: ‚Britská vláda lže, až se 
jí z huby práší, a stejně lžou všechny ostatní západní vlády, 
včetně Washingtonu, které nehoráznou britskou lež opa-
kují. Rusko považuje tyto lži za vysoce provokativní a za 
součást kampaně, jejímž cílem je připravit lid Západu na 
vojenský útok proti Rusku. Tento stále sílící proud svévol-
ných lží a západní vojenská cvičení na našich hranicích 
přesvědčily ruskou vládu, že se Západ chystá na Rusko 
zaútočit. Důsledkem takového kroku bude totální zničení 
Spojených států i jeho loutek‘.“

Proruský narativ

Titulek: Polsko podle Vyvadila viní Rusko ze všeho zlé-
ho. Neměli Polsko osvobozovat, byl by klid, tvrdí poli-
tik
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20200123- 
11299469-polsko-podle-vyvadila-vini-rusko-ze-vseho-
-zleho-nemeli-polsko-osvobozovat-byl-by-klid-tvrdi-po-
litik/

Citace: „Nikdo samozřejmě nezpochybňuje například Ka-
tyň. Nicméně, jestliže by dnes Poláci chtěli i na mezinárod-
ním fóru brojit proti ruské rozhodující účasti na porážce 
fašismu a nacismu, pak zjevně udělal Stalin chybu, že Pol-
sko vůbec osvobozoval. Rusko by dnes mělo klid. Dnes je 
Polsko nejfanatičtějším podporovatelem vojenských útoč-
ných opatření proti Rusku, kritizuje Francii a Německo, že 
více nezbrojí a jedná s Putinem. Šíří nenávist a narušuje 
bezpečnost Evropy a vlastně i světa,“ míní.

Média nejčastěji šířící proruskou 
propagandu

Média šířící proruskou propagandu

V lednu byly nejaktivnější tyto dezinformační weby, řaze-
no dle četnosti dezinformací a proruských narativů:

vlasteneckenoviny.cz, pravyprostor.cz, novarepublika.cz,  
sputniknews.com, prvnizpravy.cz, euportal.cz, protiproud.cz, 
parlamentnilisty.cz, aeronet.cz.

Za leden byly nejaktivnější tyto dezinformační weby: pra-
vyprostor.cz, sputniknews.com, novarepublika.cz, vlaste-
neckenoviny.cz. Ve srovnání s předchozími měsíci roste 
vliv Sputniknews.

Důležitými zdroji zůstávají: parlamentnilisty.cz, aeronet.cz

Správci facebookových stránek

SputnikNews: Russia Producers, Sputnik: Catherine Kudi, 
Svetlana Kolotyjo

Protiproud: Karel Ivan Šimek (https://www.facebook.com/ 
karel.simek#_=_)

Prvnizpravy: Petr Skála (https://www.facebook.com/petr.
skala.75#_=_)

AE News: Dylan Taylor (vedoucí webu Aeronet s přezdív-
kou Vedoucí kolotoče je Marek Pešl).

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

Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, 
Protiproud.

https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/zeman-zjistil-ze-cinane-nejsou-hlupaci.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TdenkObanskPrvo+(T%C3%BDden%C3%ADk+Ob%C4%8Dansk%C3%A9+Pr%C3%A1vo)
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/zeman-zjistil-ze-cinane-nejsou-hlupaci.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TdenkObanskPrvo+(T%C3%BDden%C3%ADk+Ob%C4%8Dansk%C3%A9+Pr%C3%A1vo)
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/zeman-zjistil-ze-cinane-nejsou-hlupaci.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TdenkObanskPrvo+(T%C3%BDden%C3%ADk+Ob%C4%8Dansk%C3%A9+Pr%C3%A1vo)
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/zeman-zjistil-ze-cinane-nejsou-hlupaci.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TdenkObanskPrvo+(T%C3%BDden%C3%ADk+Ob%C4%8Dansk%C3%A9+Pr%C3%A1vo)
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/zeman-zjistil-ze-cinane-nejsou-hlupaci.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TdenkObanskPrvo+(T%C3%BDden%C3%ADk+Ob%C4%8Dansk%C3%A9+Pr%C3%A1vo)
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020012311299469-polsko-podle-vyvadila-vini-rusko-ze-vseho-zleho-nemeli-polsko-osvobozovat-byl-by-klid-tvrdi-politik/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020012311299469-polsko-podle-vyvadila-vini-rusko-ze-vseho-zleho-nemeli-polsko-osvobozovat-byl-by-klid-tvrdi-politik/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020012311299469-polsko-podle-vyvadila-vini-rusko-ze-vseho-zleho-nemeli-polsko-osvobozovat-byl-by-klid-tvrdi-politik/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020012311299469-polsko-podle-vyvadila-vini-rusko-ze-vseho-zleho-nemeli-polsko-osvobozovat-byl-by-klid-tvrdi-politik/
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Kvalitativní souhrn

Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů, po-
drobnější informace naleznete na našem webu (www.ces-
ti-elfove.cz). Jeho struktura se bude ještě měnit, prosíme 
o trpělivost.

Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, 
Protiproud

V lednu dominovala na výše uvedených webech  
tato témata

Sledované dezinformační platformy se v lednu zabývaly 
několika hlavními tématy, která bezprostředně souvisela 
s aktuálním děním – jednalo se zejména o dění na Blízkém 
Východě, epidemii koronaviru v Číně, dále aktuální poli-
tické dění v České republice (zejména kongres České pi-
rátské strany a Občanské demokratické strany), volby do 
Rady České televize a dění v Rusku. Vedle těchto témat se 
jednalo i o několik témat nesouvisejících, nicméně tvoří-
cích přetrvávající agendu dezinformačních serverů.

Co se týče prezentace témat spojených s aktuálním děním, 
v první polovině měsíce se jednalo zejména o téma zabi-
tí íránského generála Kásima Sulejmáního USA a rovněž 
sestřelení ukrajinského dopravního letadla právě Íránem. 
V této souvislosti se nejčastěji jednalo o obviňování USA 
z pokusů o rozpoutání válečného konfliktu a sérii konspi-
račních teorií týkající se sestřelení ukrajinského dopravní-
ho letadla.

Aktuální téma epidemie onemocnění způsobeného koro-
navirem v Číně dává prostor pro určité konspirační inter-
pretace, které označují tento virus za příklad biologické 
zbraně, případně tvrdí, že celosvětové pandemie virových 
onemocnění jsou nesmírně výhodné pro farmaceutický 
průmysl. Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) pak 
prezentuje jako organizaci pod vlivem právě tohoto prů-
myslu a dalších, zejména amerických nebo izraelských, 
elit.

Mezi reakce na aktuální dění patřilo i pokrytí volebních 
kongresů České pirátské strany a Občanské demokra-
tické strany (ODS), přičemž zejména jeden z bodů pro-
jevu následně zvoleného místopředsedy ODS Alexandra 

Vondry – možné zřízení vojenské základny v Ostravě-Moš-
nově. V této souvislosti se objevuje na těchto serverech 
obvyklý narativ směřující proti NATO, strašící vojenskou 
přítomností USA v Evropě a hrozbou válečného konfliktu, 
přičemž jsou to právě Spojené státy, které podle dezinfor-
mačních platforem chtějí tuto válku rozpoutat.

Výše uvedené dezinformační platformy se rovněž věnova-
ly dění v Rusku, konkrétně v souvislosti se změnami Ústa-
vy, které navrhl Vladimir Putin. Prostor dostávají i jeho 
revizionistické snahy o výklad počátku 2. světové války 
v Evropě. Mnichovský pakt je vykreslen jako spiknutí zá-
padu a Polska proti Československu. Polsko je v této sou-
vislosti nejvíce kritizováno, protože zbránilo SSSR přijít 
Československu na pomoc.

Rámování aktuální volby členů Rady České televize, ke 
které má dojít v polovině února, probíhalo zejména pro-
střednictvím kritiky veřejnoprávních médií, což je téma 
kontinuálně se objevující na tomto typu platforem. Kon-
krétně se pak jednalo i o reakci na kritiku nominace eko-
nomky Institutu Václava Klause Hany Lipovské, která se 
opakovaně vyjadřovala vůči České televizi kriticky.

Na konci ledna se rovněž začalo objevovat téma zakáz-
ky na elektronické dálniční známky, kvůli kterému v čele 
ministerstva dopravy skončil Vladimír Kremlík, nicméně 
dezinformační weby zdůrazňovaly údajně utajenou roli 
kontrarozvědky BIS, která měla prostřednictvím systému 
sledovat všechny, kdo se na dálnici pohybují.

Z dalších aktuálních témat je možné jmenovat kritiku pří-
stupu pražského magistrátu a Zdeňka Hřiba ke vztahům 
k Číně, pozornost vzbudil i zákon umožňující zrušení do-
mobran, pro který hlasovali i poslanci SPD, za což byli 
právě na některých dezinformačních serverech kritizováni.

Z témat, která se objevují na dezinformačních serverech 
obvykle bez hlubší vazby na aktuální dění, lze jmenovat 
tzv. ochranu tradičních hodnot. V lednu se jednalo o ně-
kolik článků, které se staví výsměšně ke kampani #MeToo 
a rovněž boji proti sexismu a stereotypům, nebo k právům 
sexuálních menšin.

Na Aeronetu je pak rozvíjena konspirační teorie o existen-
ci utajovaných svazků StB včetně kompletních svazků 

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
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vedených na Václava Havla. Kromě zinscenování stře-
tu mezi SNB a studenty a demonstranty 17. listopa-
du 1989 naznačuje text i teorii, že svazky mohl disponovat 
František Mrázek a proto musel zemřít.

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podpo-
rovaly nebo které dostávaly prostor (netříděno dle čet-
nosti, pouze vybrané, úplnější seznam v příloze u týden-
ního monitoringu sledovaných zdrojů): Vladimir Putin, 
Ivan David, gen. Hynek Blaško (oba SPD), Petr Hampl, 
Vojtěch Filip (KSČM), Kateřina Konečná (KSČM), Jaro-
slav Novák Večerníček (SPD), Václav Klaus st., Zuzana 
Majerová Zahradníková (Trikolora), Petr Robejšek, Jan 
Zahradil (ODS), Tomio Okamura (SPD), Václav Klaus ml. 
(Trikolora), Petr Hájek, Michal Semín

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, George Soros, NATO, 
neziskové organizace, veřejnoprávní média (zejména ČT), 
Andrej Kiska, Zuzana Čaputová, Alexandr Vondra (ODS), 
Bezpečnostní informační služba, Michal Koudelka, Mi-
kuláš Minář, Milion chvilek pro demokracii, Izrael, Dita 
Charanzová (ANO), ANO, Zdeněk Hřib (Piráti), Pavel 
Novotný (ODS)

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 veřejnopráv-
ní (ČT, Český rozhlas), tak komerční (Hospodářské noviny, 
Ihned.cz, Mladá fronta Dnes, Idnes.cz, Aktuálně.cz, De-
ník N, Respekt, Právo, Novinky.cz, Seznam zprávy a další).

Aktuálními tématy, kterými se zabývají i dezinformační 
weby, byla nákaza koronavirem nebo na počátku ledna 
také dění na Blízkém Východě. Mainstreamová média se 
věnovala i prohlášení ministra vnitra Jana Hamáčka o tom, 
že Česká republika nepřijme žádné dětské uprchlíky.

Mezi hlavní témata dále patřily česko-čínské vztahy, kon-
krétně pak postup primátora Prahy Zdeňka Hřiba, který se 
rozhodl prohloubit spolupráci s městem Tajpej, nebo plá-
novaná cesta dnes již zesnulého předsedy Senátu ČR Ja-
roslava Kubery na Tchaj-wan. Byla opětovně zmiňována 
i kauza Střediska bezpečnostní politiky, s. r. o., prostřed-
nictvím kterého Miloš Balabán pod záminkou pořádání 
konferencí v rámci Univerzity Karlovy získal tajně peníze 
od čínské ambasády a dalších entit. Částečně doznívalo 
téma střelby v Ostravě a kybernetického útoku na Bene-
šovskou nemocnici.

Důležitým tématem byl i zákon umožňující zakázat do-
mobrany, který byl tematizován i na dezinformačních 
webech, jak bylo zmíněno výše, zejména s ohledem na 
jeho podporu napříč politickým spektrem, tj. i ze strany 
politiků, které jinak tyto weby propagují a podporují.
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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 komunikovaná 

řetězovými e-maily sledujeme i na dezinformačních 
webech, z nichž jsou často přebírány texty řetězových 
e-mailů nebo kde tyto texty končí. Dále rozšiřujeme síť 
informátorů tak, aby byla ČR geograficky rovnoměrně po-
kryta. Na geografické analýze aktuálně pracujeme, tudíž 
nemůžeme jednoznačně říct, zda jsou v jednotlivých regi-
onech dominantní specifická témata nebo ne.

Graf sítě řetězových e-mailů k 20. 2. 2020.

mailto:posli.retezak@seznam.cz
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Za prosinec jsme zachytili 254 řetězových e-mailů.

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 více méně pasivní příjemce, přes-
tože v některých skupinách dochází relativně často i k pře-
posílání mezi příjemci. Aktivní rozesílači spolu komuni-
kují mezi skupinami.

Texty řetězových e-mailů jsou často přebírány z dez-
informačních webů případně facebookových skupin 
nebo jsou naopak na těchto webech nebo skupinách 
následně publikovány. Obsahy e-mailů jsou velmi růz-
né, na jedné straně až profesionálně zpracovaná videa, 
fotografie a texty a na druhé straně hesla a výkřiky do-
provázené řadou vykřičníků, opakující základní hesla 
(„Největší hnojiště Evropy UV SSSR Brusel!!!, Česká 
televize mrtvá televize!!!“).

Řetězový e-mail velmi často obsahuje přílohu, jde 
o texty, obrázky, fotografie, videa, audia nebo pre-
zentace. Často také obsahuje odkaz na dezinformač-
ní web (nebo na blog mainstreamového media) nebo, 
v případě videa, velmi často na youtube.com. Autorem 
originálního příspěvku je buď vymyšlená osoba (často 
s titulem) nebo známý dezinformátor (např. B. Olšer) 
nebo anonym.

V lednu velmi často šlo o tyto dezinformační weby:

 » Jako zdroje dominovaly 
aeronet.cz, rukojmi.cz, prvnispravy.cz, 
parlamentnilisty.cz, podivinsky.cz, czechfreepress.cz, 
arfa.cz, severoceskapravda.cz

 » Dále se často objevovaly tyto weby a blogy: 
skrytapravda.cz, krusnohorec.webnode.cz, 
pokec24.cz, cs.sputniknews.com, novarepublika.cz, 
nwoo.org, pravyprostor.cz, tadesco.org, novysmer.cz, 
voxpopuliblog.cz

 » Dále se mezi zdroji řetězových e-mailů objevují 
tyto dezinformační weby zmíněné v kapitole Media 
nejčastěji šířící proruskou propagandu: 
aeronet.cz, cs.sputniknews.com, novarepublika.cz, 

pravyprostor.cz, prvnizpravy.cz, parlamentnilisty.cz

 » Velmi často je využíván youtube.com pro sdílení videí 
(v lednu dominovalo video astrologa A. Baudyše 
ke konspirační teorii o původu koronaviru), dále se 
z mainstreamu objevuje Reflex, neviditelnypes.cz 
(zde jeto často téma spjaté s klimatickými změnami, 
ale v rámcích Ruskem šířených narativů), blogy na 
Aktuálně a iDnes.cz, komentáře a články na novinky.cz, 
halonoviny.cz, dále blogy na blesk.cz.

 » Ze sociálních sítí se nejčastěji sdílí z Facebooku 
a Vkontakte (ruská sociální síť). Sdílení textů ze sítě 
Vkontaktě postupně sílí. Sdílejí se i texty ze Twitteru 
a objevuje se sdílení komentářů z chatu na emimino.cz

 » Ze slovenských zdrojů byly texty přebírány z: 
hlavnespravy.sk, aktuality.sk, svet.sme.sk, blogy 
z pravda.sk, humanisti.sk 

Témata řetězových e-mailů v lednu

Shrnutí

Jako nejvýraznější témata za měsíc leden je možno pova-
žovat evergreen hrozby migrace a islámu, s tím související 
kritiku EU, poměrně silná byla v lednu pak množina mailů 
na téma tradičních hodnot a doby před listopadem 1989, 
s tím související kritika předchozích vlád – tunelování, 
rozprodej průmyslu, korupční kauzy, deziluze z vývoje.

Oproti minulým měsícům výrazně zeslábly útoky na eko-
logické aktivity a Gretu Thunberg. Sílí kampaně na obha-
jobu A. Babiše, ale zde nelze říci, zda jde o tvorbu jeho PR 
nebo zahraniční vměšování, které pouze využívá tohoto 
citlivého tématu.

Za novinky zaznamenané během ledna lze považovat:

Koronavirus – zjevně reakce na aktuální situaci ve světě, 
je šířeno několik narativů, že se jedná o patent USA, že 
byl vyvinutý pro cvičení pro případ pandemie, pro útok 
na Čínu nebo jiné země, o šíření nákazy věděli v USA pře-
dem, mají vakcínu, jde o akci mající zvýšit profit farmace-
utických společností atp.
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Projev papeže Františka – údajný interní projev kritizu-
jící církevní poměry, společnosti, proti migraci

Tematicky se řetězové maily příliš neliší od předcho-
zích měsíců, dá se říct, že se velmi často jedná o recy-
klaci již dříve šířených textů a dokumentů. Převažují 
zejména:

Hrozba islámu a migrace – fotografie a videa pochá-
zející údajně z evropských metropolí zachycující údajné 
migranty narušující veřejný pořádek, opět hoax o novém 
nařízení EU měnící status uprchlíka na strpěnce, což 
usnadňuje jejich umístění proti vůli veřejnosti. Migrace je 
líčena jako řízená, účelem má být „genocida bílého muže“ 
pod taktovkou sionistů, do Evropy proudí davy tisíců mi-
grantů, EU to podporuje (hoax o nové cestě ke vnucení 
migrantů, tzv. strpění). Koluje hoax, že prezidentskou kan-
didaturu J. Drahoše platilo Muslimské bratrstvo. Uprchlíci 
jsou zásadně líčeni jako hrozba a jako sociálně a kulturně 
nepřizpůsobiví. Jsou jmenovány konkrétní osobnosti, kte-
ré údajně podpořily přijetí migrantů a uprchlíků do ČR. 
Téma je asociováno s rasistickými obrázky, „vtipy“, hoaxy 
a odmítáním pomoci lidem v „přelidněné“ Africe. Téma-
tem „G. Soros v pozadí“ se toto téma překrývá s tématem 
otevřeného antisemitismu „ke zničení Evropy stačí jeden 
Žid“. Hoaxy o podpoře české muslimské komunity vybra-
ným politikům a naopak o podpoře ze strany těchto politi-
ků muslimům (J. Kubera, D. Feri).

Útoky na Milion chvilek, Mikuláše Mináře, demonst-
race a prominenty, podporující občanskou společnost – 
zkreslující informace o počtech demonstrantů, upravené 
fotografie. Zmiňuje se neprůhledné financování, kdo platí 
úvazky zaměstnanců hnutí. Opakovaně jsou předkládány 
informace o placení příspěvků za účast na demonstracích. 
Mikuláš Minář je líčen jako sympatizant Hitlerjugend 
a NSDAP (hnědá košile), stále se opakuje teorie, že hnu-
tí je řízeno G. Sorosem, cílem je vydání majetku šlechtě 
a Sudetským Němcům. Jsou dehonestováni prominenti, 
kteří jsou spojeni s podporou Milionu chvilek, nebo ak-
tivní občanské společnosti obecně (za všechny Jan Hru-
šínský): V této souvislosti též kritizováni Piráti – podpora 
migrace, LGBT, legalizace drog, „udávání“ A. Babiše do 
Bruselu.

Útoky na Václava Havla, minulé vlády – Havel líčen 

jako syn rodiny kolaborantů, zednářů, zpochybňování 
jeho charakteru – citáty z knihy J. Vodňanské. Předchozí 
vlády – zejména zmiňována ODS – zdůrazňovány privati-
zační skandály, korupční kauzy, kmotři. Kladně líčen na-
opak Miloš Zeman a Andrej Babiš. Hoax o tom, že Nova 
připravuje kampaň proti A. Babišovi placenou ze zahra-
ničí.

Kritika EU – nespravedlivý systém dotací, důkazy, že ČR 
platí více než získává, dvojí kvalita potravin. EU líčena 
jako organizátor migrace a šiřitel multikulturalismu a islá-
mu. Dále se pod záminkou boje s klimatickou změnou EU 
snaží ovlivňovat suverenitu členských států a ničit národní 
ekonomiky.

V pozitivním duchu zmiňováno Rusko a V. Putin – jako 
věrohodný obchodní partner, velmoc, která má zájem na 
světovém míru, pouze v defenzivě proti agresorům jako 
USA, NATO a EU. Znovu se objevuje narativ z minulých 
let, že sestřelené malajské letadlo nad Ukrajinou bylo dí-
lem ukrajinského pilota a že skutečným cílem bylo vládní 
letadlo s V. Putinem. Novinkou je údajné otevření rus-
kých archivů, podle kterých se na Mnichově a rozpoutání 
2. světové války podílelo Polsko, jako spojenec Německa. 
Zůstává téma obrany sochy I. S. Koněva na Praze 6 a úto-
ky na starostu Řeporyj P. Novotného za návrh pomníku 
ROA (Ruské osvobozenecké armádě).

Obrana tradičních hodnot a doby před listopadem 
1989 – jistoty socialismu, žádné bezdomovectví a chu-
doba, rozkradená země, banky, pojišťovny a velké firmy 
vlastní zahraniční kapitál. Rozšiřován tzv. Táborský ma-
nifest – společné prohlášení sdružení a spolků zapojených 
do Vlasteneckého fóra proti prolomení Benešových dekre-
tů, sudetským Němcům, katolické církvi a za obranu ná-
rodních hodnot. Tradiční hodnoty jsou chápány také jako 

„úpadek“ rolí mužů a žen, tedy útoky na sexuální menšiny 
a tzv. gender, prezentovaný zde jako ideologický útok na 
tradiční hodnoty a podpora nemravného chování.

Dehonestace elit, oponentů „obyčejných lidí“ - zpo-
chybňování úrovně vzdělávání, zbytečných humanitních 
oborů, „Pražáci – vítači“ - vítají každého od Františka 
Josefa I. přes Masaryka, Heydricha, spojence komunis-
tického režimu až po současné zahraniční politiky. Deho-
nestace M. Horákové (obvinění z protistátní činnosti ve 



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény leden 2020

13

prospěch Německa a z bisexuality). Útoky na vybrané 
osoby, „reprezentanty pražské kavárny“, vybrané Piráty 
(osočení z nemravného a zhýralého života) a Pirátskou 
stranu.

Téma vojenské základny USA na Ostravsku. Je podá-
váno jako hotová zákulisní dohoda. K tomu přistupuje 
obviňování USA z militantní politiky, ničení cizích zemí 
(„USA zničily každého, kdo chtěl obchodovat s ropou za 
jinou měnu než USD“) a popisy hrozící krize v USA (eko-
nomické, sociální…).

Romové. Téma se vrací, přestože v nepoměrně menším 
rozsahu než téma hrozby muslimů a migrace. Rasistické 
komentáře a texty (sociálně nepřizpůsobiví, vysoká zlo-
činnost, těžká vzdělatelnost).

Osoby a subjekty, na které útočily: Milion chvilek, 
Mikuláš Minář, George Soros, Václav Havel, EU, Piráti, 
Tomáš Halík, Jan Hrušínský, Jiří Drahoš, Milada Horá-
ková, Pavel Novotný (starosta MČ Řeporyje), A. Merkel, 
M. Kalousek, K. Schwarzenberg, M. Albright, Romové.

Osoby a subjekty, které podporovaly nebo které do-
stávaly prostor: Andrej Babiš, Miloš Zeman, Jan Kel-
ler, Vladimír Putin, Rusko, František Ringo Čech, Klára 
Samková, Tomio Okamura, Jiří Kobza, František Matějka, 
SPD, Rusko, Čína, KSČ (před rokem 1989)
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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 politic-
kých stran (v rámci budování vlivových schopností v blíz-
kosti českých politiků), organizaci demonstrací, pochodů, 
shromáždění. Tyto skupiny zatím nejsou schopné organi-
zace skutečně velkých akcí ve fyzickém prostoru, jejich 
členská základna je relativně malá, jsou ale vytrvalé a mají 
velmi dobré mediální pokrytí především prostřednictvím 
jimi řízených informačních zdrojů.

Podrobnější monitoring některých sledovaných Face-
bookových skupin naleznete v příloze.

Twitter hraje menší roli, kromě proruských aktivistů aktiv-
ních i na Facebooku, jsou zde využívány i boty generující 
automatické příspěvky nebo zvyšující počet sledujících 
podporovaného účtu.

Témata za leden

Zde je pouze shrnutí, podrobnosti z vybraných facebooko-
vých skupin naleznete v příloze tohoto hlášení.

Na sociální síti Facebok se v lednu vyskytovala následu-
jící témata:

Podpora politiky Ruska (Sýrie), útoky na údajně militantní 
politiku USA, konspirační teorie ohledně migrace, sestře-
lení malajského letadla nad Ukrajinou, podpora vystoupe-
ní ČR z EU, silná kritika na razii italských policistů u rus-
kých biatlonistů.

Tématem byla migrace, kde se směšují váleční uprchlíci 
a ekonomičtí migranti a muslimové s černochy. Všichni 
líčeni jako kulturně a sociálně nepřizpůsobiví, jako bez-
pečnostní hrozby. EU líčena jako neschopná anebo kon-
spirující proti členským státům a nutícím je přijmout mig-
ranty. Kritika ČSSD za návrh rozvojové podpory v zemích, 
které jsou zdrojem ekonomické migrace. Téma je spojeno 
s rasismem, objevuje se i domácí protiromský rasismus, 
ten v menší míře.

Objevilo se téma koronaviru COVID-19 ve spojení s růz-
nými konspiračními teoriemi (obviňování USA z jeho 
vzniku a rozšíření).

Podpora „tradičních hodnot“, které jsou chápány jako od-
por k sexuálním menšinám, Istanbulské úmluvě (úmluva 
na ochranu před domácím násilím) a k jiným než „tradič-
ním“ rolím mužů a žen, podpora zvolení nového ombuds-
mana S. Křečka.

Cíle útoků: Milion chvilek, M. Minář, Piráti, papež Fran-
tišek, D. Feri, TOP09, V. Jourová, G. Soros, D. Hašek (ho-
kejista), V. Havel, A. Kiska, R. Banga

Podporované osoby a subjekty:

Rusko, Marian Kotleba, Tomáš Ortel, Stanislav Křeček, 
Tomio Okamura, L’udová strana Naše Slovensko, SPD, 
V. Putin, V Orbán
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Kromě otevřených podporovatelů Ruska jsou častými při-
spěvateli podporovatelé SPD.

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

Témata a cíle jsou obdobné, lze pozorovat, že „tvrdé or-
ganizační jádro“ si tvoří zázemí na Vkontaktě odkud je 
postupně sdíleno vyšší množství příspěvků.
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Originál textu šířeného řetězovým e-mailem ID2852

Je to o to smutnější, že o postavení pomníku Vlasovcům 
prý rozhodlo zastupitelstvo Řeporyjí jednomyslně. Takže 
ta ohavnost nepochází jen z jedné hlavy – Žida Pavla No-
votného (ODS), starosty pražské obce Prasoryje…

ZÁKŘOVSKÁ TRAGEDIE V ROCE 1945

Blížící se porážka fašismu vedla vedoucí nacistické zlo-
čince k těm nejbestiálnějším činům. Jedním z mnoha tako-
vých u nás je i tragedie devatenácti zákřovských občanů.

Pod záminkou, že Zákřov je střediskem partyzánů a oby-
vatelstvo je podporuje, podnikli němečtí fašisté – se zrád-
ci Vlasovci - proti Zákřovu vražednou akci. Gestapem 
z Velkého Újezda byl vypracován plán akce proti Zákřovu 
a to tak, že celá vesnice bude obklíčena Vlasovci a pod 
záminkou střelby partyzánů na Vlasovce bude provedeno 
zatčení partyzánů a jejich pomocníků podle předem při-
praveného seznamu.

Akce Zákřov byla provedena 18. dubna 1945. Zúčastnil se 
jí celý prapor Vlasovců. Navečer odjela horda Vlasovců 
přes Výkleky k Zákřovu. Po 21. hodině obklíčili gestapáci 
a Vlasovci obec a provedli prudký útok na severní část 
vesnice. Používali pušky, kulomety, pancéřové pěsti a ruč-
ní granáty. Zakrátko vyšlehly ze stavení rolníka - pana 
Frant. Švarce – plameny, ale občané požár lokalizovali. 
Tato usedlost však byla vzápětí znovu zapálena. Když se 
občané znovu pokoušeli hasit nebo zachraňovat dobytek, 
bylo na ně stříleno. Někteří byli zadrženi a odvlečeni do 
jednoho stavení, kde byli střeženi. Aby bylo znemožněno 
hašení požáru, naházeli Vlasovci do ohně ruční granáty, 
které postupně vybuchovaly. Pod ochranou palby prová-
děli Vlasovci drancování, loupení a zatýkání osob - hlavně 
mužů a chlapců – až do ranních hodin.

Na druhý den ráno byli propuštěni bez výslechu muži star-
ší 50 let. Ostatní – v počtu 23 – byli v trojstupech odve-
deni do Velkého Újezda. Tam je Vlasovci zavřeli do malé 
místnosti ve dvoře radnice - bývalého chléva. Zde byli dva 
dny „vyslýcháni“, biti a týráni. Čtyři z uvězněných byli 
propuštěni. Ostatních 19 mužů po dvoudenním mučení, 

Příklad hoaxu z řetězového e-mailu

s přeraženými údy a rozbitými obličeji, naházeli do ná-
kladního auta a odvezli do lesa k samotě Kyjanice. Stalo 
se tak v podvečer 20. dubna. Nad samotou Kyjanice u dře-
věné boudy (o rozměrech asi 150x210 cm) zastavili, při-
vezli německého faráře p. Schustera ze Slavkova a vyzvali 
ho, aby dřevěnou boudu vykropil jako hrob. Když farář 
uviděl zakrvácené a zohyzděné obličeje a těla přivezených 
mužů, zhroutil se a odmítl výkrop provést. Němci a vla-
sovci nalili pak do boudy dehet, naházeli poloubité české 
mučedníky do boudy, obložili je dřívím, na těla nalili ještě 
benzín a pak vše zapálili…

Dlouho se plížil dusivý dým lesy a údolím. Místo bylo 
střeženo ozbrojenými barbary a nikdo tam nesměl.

Doma zatím příbuzní mrtvých marně – po prožitých hrů-
zách – čekali na návrat svých manželů, otců, synů a bratrů. 
Ti se však nevrátili.

BYLI TO:

Calábek Josef (45 roků) Zákřov, Marek Josef (43 roků) 
Zákřov, Marek Drahomír (17 roků) Zákřov, Švarc Fran-
tišek (43 roků) Zákřov, Švarc Vladimír (16 roků) Zákřov, 
Ohera Jan (40 roků) Zákřov, Plánička Jan (35 roků) Zák-
řov, Závodník Miroslav (23 roků) Zákřov, Závodník Ja-
roslav (21 roků) Zákřov, Glier Antonín (18 roků) Zákřov, 
Ohera Oldřich (37 roků) Zákřov, Bém Vlastimil (19 roků) 
Tršice, Wolf Otto (18 roků) Tršice, Pazdera Jan (32 roků) 
Doloplazy, Přikryl Klement (32 roků) Doloplazy, Jahn 
Josef (18 roků) Velká Bystřice, Švec František (26 roků) 
Velká Bystřice, Musil Josef (30 roků) Bystrovany, Žák Ja-
roslav (24 roků) Brno

Vrahům těchto lidí staví pomník Praha - Řeporyje.
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Fact-checking článku ID2852  
„ZÁKŘOVSKÁ TRAGÉDIE V ROCE 1945“

Pokud v samotném článku nahradíme všechna slova „vla-
sovci“ označením „kozácký prapor 574“, pak lze samotný 
článek převzít jako pravdivý. To ostatní jsou prostě histo-
rická fakta.

Kozácký prapor 574 s krycím označením Feuermittel pod 
vedením kapitána Panina byl specialistou na protiparty-
zánské akce od Ukrajiny, přes Dukelský průsmyk až po 
Moravu, kde se ocitl na konci války. Šlo o vojáky vycvi-
čené především k brutálnímu potlačování partyzánského 
a odbojového hnutí. S „vlasovci“ ale neměli nic společ-
ného.

18. až 20. 4. 1945, tedy v době Zákřovského masakru, 
všechny kozácké síly roztroušené po Evropě formálně 
spadaly (stejně jako ROA, lidově „vlasovci“) pod KONR 
a tedy jejího velitele Vlasova, Prakticky s nimi ale neměly 
nic společného. Nikdy společně nebojovali, pro své účely 
kozáky využívaly jednotlivé složky SS.

Označovat kozácké vojáky jako „vlasovce“ je tedy nepřes-
né. Shodují se na tom historici i novináři.

S „vlasovci“, tedy ROA, mají kozácké síly společného 
pouze to, že na samém sklonku války byly formálně 
přiřazeny pod KONR, v jehož čele stál generál Vlasov.

Zdroje:

Cílek/Richter/Veverka – Hlasy z hořících domů; naklada-
telství XYZ, 2011

Stanislav Auský – Kozáctvo: Poslední nástup a zánik; 
Mladá fronta 2003

http://fremd.sweb.cz/c26.htm

https://www.vojsko.net/armady/122-jednotky/1490-orga-
nizace-kozackych-jednotek

https://echo24.cz/a/iyPSd/kozaci-slavili-hitlerovy-naroze-
niny-muze-ze-zakrova-strileli-do-tyla

Důležité pojmy: KONR, ROA, kozáci

KONR (Komitét pro osvobození národů Ruska)

byl výbor složený z vojáků a civilistů ustavený 14. lis-
topadu 1944 v Praze. Základním dokumentem přijatým 
na ustavujícím zasedání na Pražském hradě byl Manifest 
osvobozeneckého hnutí národů Ruska známý též jako 
Pražský manifest. Z podnětu komitétu oficiálně vznikla 
ROA (Ruská osvobozenecká armáda).

https://www.wikiwand.com/cs/Komit%C3%A9t_pro_
osvobozen%C3%AD_n%C3%A1rod%C5%AF_Ruska

ROA (Ruská osvobozenecká armáda):

ROA byla souhrnným pojmenováním ruských oddílů, bo-
jujících v sestavě Wehrmachtu. Jádro tvořili ruští váleční 
zajatci v opozici k bolševickému režimu.

V létě 1944 souhlasili Adolf Hitler a Heinrich Himmler se 
soustředěním oddílů ROA pod velením generála Vlasova. 
16. 9. 1944 se ve štábu Reichsführera-SS ve východním 
Prusku konala schůzka Himmlera a Vlasova a Vlasov byl 
povýšen do hodnosti generálplukovníka a velitele armády. 
Odtud pochází neformální název pro ROA „vlasovci“.

14. 11. 1944 se sešel během setkání Hitlera a Himmlera za-
kládací sjezd Výboru osvobození národů Ruska (KONR), 
jehož předsedou byl vybrán Vlasov.

Na sjezdu bylo také jednáno o vytvoření Vojenských sil 
KONR, nyní už reálně ROA v čele s generálem Vlasovem.

https://www.wikiwand.com/cs/Rusk%C3%A1_osvoboze-
neck%C3%A1_arm%C3%A1da

Kozáci:

Část kozácké populace se nikdy nesmířilo se sovětským 
režimem.

Po revoluci v roce 1917 hledali politickou autonomii a bo-
jovali na straně bělogvardějců. Asi milion jich zahynul 
během odporu proti komunistickému systému. Sověti roz-
pustili armádní jednotky donských kozáků (byly obnoveny 

http://fremd.sweb.cz/c26.htm
https://www.vojsko.net/armady/122-jednotky/1490-organizace-kozackych-jednotek
https://www.vojsko.net/armady/122-jednotky/1490-organizace-kozackych-jednotek
https://echo24.cz/a/iyPSd/kozaci-slavili-hitlerovy-narozeniny-muze-ze-zakrova-strileli-do-tyla
https://echo24.cz/a/iyPSd/kozaci-slavili-hitlerovy-narozeniny-muze-ze-zakrova-strileli-do-tyla
https://www.wikiwand.com/cs/Komitét_pro_osvobození_národů_Ruska
https://www.wikiwand.com/cs/Komitét_pro_osvobození_národů_Ruska
https://www.wikiwand.com/cs/Ruská_osvobozenecká_armáda
https://www.wikiwand.com/cs/Ruská_osvobozenecká_armáda


Pravidelný přehled  
české dezinformační scény leden 2020

19

během války) a od roku 1929 rozpouštěli jejich komunity 
během kolektivizace. To byly hlavní důvody, proč kozá-
ci během války bojovali na straně Němců. Byli většinou 
zapojeni do protipartizánské války a prokázali německé 
armádě neocenitelné služby.

Když se v létě 1942 fronta dostala na Kavkaz a k Volze, 
německé armády zabraly území obývané po stovky let 
kozáky. Příchod wehrmachtu brali kozáci jako požehnání. 
Vlastními silami si vyřídili účty s exponenty bolševického 
režimu.

Této situace využila část představitelů kozácké emigrace 
v Německu a nabídla své služby Hitlerovi. V létě 1943 
byla zformována 1. kozácká divize pod velením generála 
von Pannwitze.

Podřízení všech kozáckých sil pod KONR bylo přijato 
24. 3. 1945 bylo na Všekozáckém sjezdu ve Virovitici 
(Chorvatsko).

…a ještě k pomníku v Řeporyjích:

Řeporyje nestaví pomník vrahům ze Zákřova, tedy přísluš-
níkům 574. kozáckého praporu. Staví pomník příslušní-
kům 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR. Tito „vlasov-
ci“ dorazili 6. 5. v nočních hodinách na pomoc pražskému 
povstání a 300 jejich příslušníků při pomoci Praze padlo.

Zdroj: Pavel Žáček – Vlasovci v boji za Prahu, Academia 
2017

https://www.lidovky.cz/domov/pomnik-vlasovcum-v-re-
poryjich-bude-bez-vlasova-misto-nam-svou-chybou-vy-
brali-rusove-rika-novotny.A200218_162644_ln_domov_
mber

https://www.lidovky.cz/domov/pomnik-vlasovcum-v-reporyjich-bude-bez-vlasova-misto-nam-svou-chybou-vybrali-rusove-rika-novotny.A200218_162644_ln_domov_mber
https://www.lidovky.cz/domov/pomnik-vlasovcum-v-reporyjich-bude-bez-vlasova-misto-nam-svou-chybou-vybrali-rusove-rika-novotny.A200218_162644_ln_domov_mber
https://www.lidovky.cz/domov/pomnik-vlasovcum-v-reporyjich-bude-bez-vlasova-misto-nam-svou-chybou-vybrali-rusove-rika-novotny.A200218_162644_ln_domov_mber
https://www.lidovky.cz/domov/pomnik-vlasovcum-v-reporyjich-bude-bez-vlasova-misto-nam-svou-chybou-vybrali-rusove-rika-novotny.A200218_162644_ln_domov_mber
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Monitoring vybraných facebookových skupin

Skupina  
STOP (zlegalizované) ilegální migraci 
(uzavřená skupina)

1) Link na skupinu

https://www.facebook.com/groups/407984762727130/ 
?ref=group_browse_new

2) Témata a akce

Čtvrtý týden
Častá kritika návrhu ČSSD na finanční pomoc v zdrojo-
vých zemích migrace do Evropy, která se objevuje napříč 
všemi příspěvky. Opakovaně bylo sdíleno video násilné 
bitky z McDonald’s v New Yorku, jež ale bylo využíváno 
ke kritice slovenského premiéra A. Kisky s tím, že pokud 
bude volen, budou podobné výjevy na Slovensku také. 
Sdílení videa, které zachycuje kuvajtské oslavy na Staro-
městském náměstí s poplašnými popisky, jak jsme již ob-
sazováni migranti (video pochází z Facebooku SPD). Dále 
se v tomto týdnu objevovaly příspěvky o strpěncích, chvá-
la Ortelu, rasistické urážky Romů, kritika LGBT a komen-
táře k volbě ombudsmana (výsledek přijat pozitivně).

3) Napadané instituce / státy

NATO, EU, ČSSD

4) Napadané osoby

Andrej Kiska, Robert Banga, Věra Jourová, George Soros, 
Václav Havel

5) Podporované instituce / státy

Rusko

 6) Podporované osoby

Marian Kotleba, Tomáš Ortel, Stanislav Křeček

7) Propojení na následující weby / skupiny

První zprávy, denniks.sk, svobodnenoviny.eu, Česká jus-
tice

https://www.facebook.com/groups/407984762727130/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/407984762727130/?ref=group_browse_new
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Skupina  
Fanklub Tomia Okamury  
(uzavřená skupina)

1) Link na skupinu

https://www.facebook.com/groups/407984762727130/ 
?ref=group_browse_new

2) Témata a akce

Čtvrtý týden
Nejvíce frekventovaná byla ve skupině zpráva o návrhu 
ČSSD na finanční pomoc migrantů. Zmiňována také byla 
tzv. „povinná solidarita“ a štěnice v Brně, obojí ve spoji-
tosti s migrací. S propuknutím nákazy v Itálii se začaly ro-
jit také právě příspěvky o koronaviru. Zmíněna byla také 
razie italských policistů u ruských biatlonistů (velice kri-
tizováno) nebo nově zvolený ombudsman. V komentářích 
se velice často skloňuje také Czexit.

3) Napadané instituce / státy

EU, Piráti, TOP09, ČT, Milion chvilek

4) Napadané osoby

Ivan Bartoš, G. Soros, M. Kalousek, papež František, Do-
minik Feri, Z. Čaputová, D. Hašek, V. Jourová

5) Podporované instituce / státy

Rusko, L’udová strana Naše Slovensko, SPD

 6) Podporované osoby

Marian Kotleba, Tomáš Ortel, Stanislav Křeček, Tomio 
Okamura

7) Propojení na následující weby/skupiny

Sputnik News, Eurozprávy, Parlamentní listy, Svobodné 
noviny, První zprávy, Pravý prostor, Česká věc aktuálně, 
Arfa
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Téma nového koronaviru COVID – 19 se v ruském in-
formačním prostoru objevilo v lednu. Byly velmi rychle 
rozšířeny různé konspirační teorie, kdy jsou obviňovány 
západní státy z výroby a umělého rozšíření (ať záměrné-
ho nebo vinou chyby) viru po světě. Těchto konspiračních 
teorií je celá řada, ale základem řady z nich je konferen-
ce, která proběhla na podzim 2019 v USA, kdy byla dis-
kutována hypotetická možnost globální virové epidemie. 
V řadě konspiračních teorií jsou dále zaměňovány různé 
druhy koronavirů, firmy USA jsou obviňovány z patento-
vání koronaviru, využití viru jako zbraně proti Číně (a jako 
příprava na útok proti Rusku), jako zdroje budoucích zis-
ků farmaceutických společností, atp.

Téma přešlo do českého informačního prostoru na konci 
ledna a během února již bylo součástí obvyklých dezinfor-
mačních kanálů, bylo šířeno jak prostřednictvím řetězo-
vých e-mailů, tak i známých dezinformačních webů. Obje-
vilo se i na sociálních sítích. Konspirační témata v ruském 
i českém informačním prostoru jsou obdobná.

Níže uvádíme přehled šíření koronavirových narativů 
v řetězových e-mailech, českých dezinformačních webech 
(zahrnujíc v to i Sputniknews) a zdroje narativů v ruském 
informačním prostoru.

České řetězové e-maily

1) Od konce ledna koluje tento e-mail:
25. 4. 2003 byl izolován lidský koronavirus patentovým 
úřadem Spojených států, tj. Vláda Spojených států je tím-
to považována za objevitele (držitele patentu)… prý pro 
možnost léčby bronchitidy.
video: https://www.youtube.com/watch?feature=you-
tube & v=D7O5Yb2jmnw & fbclid=IwAR1kaILWfo-
DOiHQV28mEk_7ls4dD0J1XPrJB8lvMkrp3ArYgniQy-
WGcwZrA & app=desktop

2) Od začátku února (minimálně) koluje text z níže uvede-
ného zdroje, opět konspirační teorie, e-mail je populární, 
zachycen několikrát:

„Coronavirus si nechali patentovat Američané, prováděli 

Příklad přebírání narativů z ruského informačního 
prostoru – koronavir COVID-19

cvičení pro případ pandemie, je to cílená epidemie způso-
bená Američany“
ht tp: / /www.vipnoviny.cz/kdo-stoj i -za-vznikem- 

-koronaviru-2019-ncov/?fbclid=IwAR2ueyLR5I9P6VKs-
c5EjjblC4fHsr1rAUlc1c9e6RXU6jCtFtR4_LP95GXU

3) Koluje video Baudyše, už stažené, koluje od začátku 
února.
Realistický a zároveň vnímavý český astrolog Antonín 
Baudyš mladší zkoumá problematiku koronovirusu. Stojí 
za to vydržet až do konce.
https://www.youtube.com/watch?v=D7O5Yb2jmnw

4) Koluje článek Aeronetu z ledna, e-mail zachycený kon-
cem ledna, jde o konspirační teorii, kdy jsou USA a ame-
rické společnosti obviněny z výroby a rozšíření viru.
https://aeronet.cz/news/video-cinska-lekarka-v-bio-ha-
zard-obleku-primo-z-centra-nakazy-ve-wuhanu-praskla-

-skutecna-cisla-nakazenych-je-uz-skoro-100000-a-niko-
liv-1400-varuje-starsi-lidi-a-obyvatele-ze-coronavirus-
ma-ratio/

České dezinformační weby

Parlamentní listy:

koronavirus v Číně a jeho šíření ve světe, možné dopady 
na ČR (ohrožení bezpečnostní situace, nebezpečí nakažení 
migrantů virem), za problém mohou i politici a jejich cy-
nismus – USA vyhovuje v jejich soupeření s Čínou, téma 
je během celého února, ukázka z 26. 2. :
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Korona-
virus-Az-bude-v-Cesku-zle-General-Sandor-se-vazne-p-
ta-614858
vyhledávání zde:
https://www.parlamentnilisty.cz/search.aspx?search=ko-
ronavirus

Sputniknews:

Podrobné zpravodajství popisující epidemii a možné zá-
važné dopady. Podrobně informuje o potížích v zemích 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=D7O5Yb2jmnw&fbclid=IwAR1kaILWfoDOiHQV28mEk_7ls4dD0J1XPrJB8lvMkrp3ArYgniQyWGcwZrA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=D7O5Yb2jmnw&fbclid=IwAR1kaILWfoDOiHQV28mEk_7ls4dD0J1XPrJB8lvMkrp3ArYgniQyWGcwZrA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=D7O5Yb2jmnw&fbclid=IwAR1kaILWfoDOiHQV28mEk_7ls4dD0J1XPrJB8lvMkrp3ArYgniQyWGcwZrA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=D7O5Yb2jmnw&fbclid=IwAR1kaILWfoDOiHQV28mEk_7ls4dD0J1XPrJB8lvMkrp3ArYgniQyWGcwZrA&app=desktop
http://www.vipnoviny.cz/kdo-stoji-za-vznikem-koronaviru-2019-ncov/?fbclid=IwAR2ueyLR5I9P6VKsc5EjjblC4fHsr1rAUlc1c9e6RXU6jCtFtR4_LP95GXU
http://www.vipnoviny.cz/kdo-stoji-za-vznikem-koronaviru-2019-ncov/?fbclid=IwAR2ueyLR5I9P6VKsc5EjjblC4fHsr1rAUlc1c9e6RXU6jCtFtR4_LP95GXU
http://www.vipnoviny.cz/kdo-stoji-za-vznikem-koronaviru-2019-ncov/?fbclid=IwAR2ueyLR5I9P6VKsc5EjjblC4fHsr1rAUlc1c9e6RXU6jCtFtR4_LP95GXU
https://www.youtube.com/watch?v=D7O5Yb2jmnw
https://aeronet.cz/news/video-cinska-lekarka-v-bio-hazard-obleku-primo-z-centra-nakazy-ve-wuhanu-praskla-skutecna-cisla-nakazenych-je-uz-skoro-100000-a-nikoliv-1400-varuje-starsi-lidi-a-obyvatele-ze-coronavirus-ma-ratio/
https://aeronet.cz/news/video-cinska-lekarka-v-bio-hazard-obleku-primo-z-centra-nakazy-ve-wuhanu-praskla-skutecna-cisla-nakazenych-je-uz-skoro-100000-a-nikoliv-1400-varuje-starsi-lidi-a-obyvatele-ze-coronavirus-ma-ratio/
https://aeronet.cz/news/video-cinska-lekarka-v-bio-hazard-obleku-primo-z-centra-nakazy-ve-wuhanu-praskla-skutecna-cisla-nakazenych-je-uz-skoro-100000-a-nikoliv-1400-varuje-starsi-lidi-a-obyvatele-ze-coronavirus-ma-ratio/
https://aeronet.cz/news/video-cinska-lekarka-v-bio-hazard-obleku-primo-z-centra-nakazy-ve-wuhanu-praskla-skutecna-cisla-nakazenych-je-uz-skoro-100000-a-nikoliv-1400-varuje-starsi-lidi-a-obyvatele-ze-coronavirus-ma-ratio/
https://aeronet.cz/news/video-cinska-lekarka-v-bio-hazard-obleku-primo-z-centra-nakazy-ve-wuhanu-praskla-skutecna-cisla-nakazenych-je-uz-skoro-100000-a-nikoliv-1400-varuje-starsi-lidi-a-obyvatele-ze-coronavirus-ma-ratio/
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Koronavirus-Az-bude-v-Cesku-zle-General-Sandor-se-vazne-pta-614858
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Koronavirus-Az-bude-v-Cesku-zle-General-Sandor-se-vazne-pta-614858
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Koronavirus-Az-bude-v-Cesku-zle-General-Sandor-se-vazne-pta-614858
https://www.parlamentnilisty.cz/search.aspx?search=koronavirus
https://www.parlamentnilisty.cz/search.aspx?search=koronavirus
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EU. Průběžně leden, únor.
Přehled tématu: https://cz.sputniknews.com/trend/korona-
virus-cina-epidemie/
Zajímavá kombinace s ukrajinským tématem (21. 2.):
https://cz.sputniknews.com/foto/2020022111534699-eva-
k u o v a n y m - u k r a j i n c u m - z - w u - c h a n u - s e -

-dostalo-vreleho-privitani/
Kombinace tématu s obchodními spory Čína x USA (11. 2.):
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020021111483575-a-
pokalypsa-koronavirus-mari-obchod-usa-s-cinou/

Protiproud:

Konspirační teorie o vzniku koronaviru. Publikováno na 
konci února.

Přehled:
https://www.protiproud.cz/vyhledavani/?q=koronavirus

Zdrojem kanadská laboratoř?

„V létě roku 2019 propukl a rychle byl utlumen skandál 
s (údajnou) krádeží z kanadské laboratoře, zabývající 
se vysoce nebezpečnými viry. Bezpečnostních prověrek 
pro kanadskou výzkumnou laboratoř pro nejrizikovější 
viry byli zbaveni dva pracovníci, kteří se v této kanadské 
laboratoři roky podíleli na výzkumu. Šlo o vědkyni Xiang-
guo Qiu a jejího manžela Keding Cheng. Cheng se podílel 
na výzkumu mj. koronaviru. Qiu – není známo, u ní zmí-
něna jen Ebola. Nezávislé weby v dnešních souvislostech 
tvrdí, říkají, informují (zvolte sloveso dle vašeho výběru), 
že oba čínští vědci byli vyhozeni a zadrženi právě pro krá-
dež koronaviru.“
https://www.protiproud.cz/politika/4950-koronavirus-vy-
hazov-z-kanadske-laboratore-a-zahadna-smrt-viroveho-

-zlodeje-biologicka-zbran-pro-zabijeni-cinanu-america-
ne-jsou-dobraci-od-kosti-nepritel-cislo-1-opravdu-oskli-
va-konspiracni-teorie.htm

Opět konspirační teorie:

USA? Kanada? Čína? Uměle vyrobený? Umělá panika?
https://www.protiproud.cz/politika/4912-prilis-mnoho-

-nahod-slo-o-prenos-nebo-biologickou-zbran-kdo-vyro-
bil-virus-netopyr-had-velbloud-vojenska-laborator-a-v-

-kanade-b-v-usa-c-v-cine-utok-prakticky-nelze-prokazat-

kdo-tentokrat-seje-vitr.htm

Další konspirace

Uměle vyrobený, únik z laboratoře
https://www.protiproud.cz/politika/4908-koronafraska-

-vrcholi-panika-v-mezich-zakona-umele-vyrobeny-virus-
kde-se-stala-chyba-ze-neni-zabijak-proc-prave-cina-dve-
centra-rizeni-se-opet-stretla-rozhodne-to-jedno-utery-v-
sechno-je-jinak-nebo-teprve-bude.htm

Pravý prostor:

4. 2. KORONAVIRUS – JAKÁ HRA SE HRAJE?
https://pravyprostor.cz/koronavirus-jaka-hra-se-hraje/

5. 2. KORONAVIRUS – JAKÁ HRA SE HRAJE? (II.)
https://pravyprostor.cz/koronavirus-jaka-hra-se-hraje-ii/

10. 2. ZBRAŇ NEBO NÁKAZA?
https://pravyprostor.cz/zbran-nebo-nakaza/

19. 2. KORONAVIRUS: JE TO BIOLOGICKÁ ZBRAŇ? 
KDO JI VYTVOŘIL?

KDO JI VYPUSTIL? POHLED NA FAKTA
https://pravyprostor.cz/koronavirus-je-to-biologicka-

-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta/

27. 2. ELITY, PŘELIDNĚNÍ A VIRUS
https://pravyprostor.cz/elity-prelidneni-a-virus/

27. 2. KORONAVIRUS: NÁSTROJ GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ?
https://pravyprostor.cz/koronavirus-nastroj-globalniho-ri-
zeni/

Nová Republika:

19. 2. Koronavirus: Je to biologická zbraň? Kdo ji vytvo-
řil?

Kdo ji vypustil? Pohled na fakta
http://www.novarepublika.cz/2020/02/koronavirus-je-to-
biologicka-zbran-kdo.html

https://cz.sputniknews.com/trend/koronavirus-cina-epidemie/
https://cz.sputniknews.com/trend/koronavirus-cina-epidemie/
https://cz.sputniknews.com/foto/2020022111534699-evakuovanym-ukrajincum-z-wu-chanu-se-dostalo-vreleho-privitani/
https://cz.sputniknews.com/foto/2020022111534699-evakuovanym-ukrajincum-z-wu-chanu-se-dostalo-vreleho-privitani/
https://cz.sputniknews.com/foto/2020022111534699-evakuovanym-ukrajincum-z-wu-chanu-se-dostalo-vreleho-privitani/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020021111483575-apokalypsa-koronavirus-mari-obchod-usa-s-cinou/
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Vlastenecké noviny:

26. 2. Pro EU není koronavirus priorita, ale přerozdělení 
migrujích ano
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=246900

New World Order Opposition (NWO):

24. 2. Koronavirus má všechny charakteristiky biologické 
zbraně stupně 4, tedy zbraně hromadného ničení
http://www.nwoo.org/2020/02/24/koronavirus-ma-vsech-
ny-charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbra-
ne-hromadneho-niceni/

ac24.cz:

25. 1. Náhoda? Bill Gates „předpověděl“ čínský koronavi-
rus, ve které má zemřít 33 milionů lidí za 6 měsíců
https://ac24.cz/-/nahoda-bill-gates-predpovedel-cinsky-
koronavirus-ve-ktere-zemre-33 milionu-lidi-za-6-mesicu

26. 1. Gatesova nadace uspořádala před 3 měsíci v New 
Yorku scénář pandemie s koronavirem. Dokonce vlastní 
patent.
https://ac24.cz/-/gatesova-nadace-usporadala-pred-3-me-
sici-v-new-yorku-scenar-pandemie-s-koronavirem

2. 2. Americký ministr: Koronavir, to je živá voda pro náš 
obchod!
https://ac24.cz/-/americky-ministr-koronavir-to-je-ziva-

-voda-pro-nas-obchod-?

18. 2. Americký senátor promluvil: Čína odmítá předat dů-
kazy, koronavirus zřejmě pochází z laboratoře!
https://ac24.cz/-/americky-senator-promluvil-cina-odmi-
ta-predat-dukazy-koronavirus-zrejme-pochazi-z-laborato-
re-?

20. 2. Koronavirus: Je to biologická zbraň? Kdo ji vytvo-
řil? Kdo ji vypustil? Pohled na fakta
https://ac24.cz/-/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-
ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta

24. 2. Koronavirus má všechny charakteristiky biologické 
zbraně stupně 4, tedy zbraně hromadného ničení
https://ac24.cz/-/daniel-novak-koronavirus-ma-vsechny-

charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbrane-
-hromadneho-niceni

Zvědavec:

6. 2. Je pandemie z Wu-Chanu nepředvídatelná událost 
nebo záměrná a cílená?
http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8187-je-

-pandemie-zwu-chanu-nepredvidatelna-udalost-nebo-za-
merna-a-cilena.htm

13. 2. Zbraň nebo nákaza?
h t tp : / /www.zvedavec .o rg /komenta re /2020 /02 /
8196-zbran-nebo-nakaza.htm

14. 2. Čína – osočování Západem – vs. západní biologické 
válčení?
http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8198-cina-

-osocovani-zapadem-vs-zapadni-biologicke-valceni.htm

25. 2. Elity, přelidnění a virus
http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8207-elity-

-prelidneni-a-virus.htm

Aeronet:

9. 2. Novel Coronavirus 2019-nCov čelí podezření, že 
může jít o prototyp biotechnologické zbraně
https://aeronet.cz/news/novel-coronavirus-2019-ncov-
celi-podezreni-ze-muze-jit-o-prototyp-biotechnologicke-

-zbrane-zamerene-prioritne-na-cinske-muze-rozumej-cin-
ske-vojaky-potvrzuje-to-studie-6-vyzkumniku-publikova-
ny/

Svobodné noviny:

29. 1. Vědci pořádali „cvičení na globální pandemii“ 3 mě-
síce před výskytem smrtelného koronaviru v Číně
http://svobodnenoviny.eu/vedci-poradali-cviceni-na-glo-
balni-pandemii-3-mesice-pred-vyskytem-smrtelneho-ko-
ronaviru-v-cine/

7. 2. Koronavirus – jaká hra se hraje? Jedná se o biologic-
kou zbraň?
http://svobodnenoviny.eu/koronavirus-jaka-hra-se-hraje/
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Česko Aktuálně:

29. 1. ŠOKUJÍCÍ: Bill Gates organizoval nácvik epidemie 
koronavirusu už šest týdnů předem
https://ceskoaktualne.cz/2020/01/zpravy-ze-sveta/sokuji-
ci-bill-gates-organizoval-nacvik-epidemie-koronavirusu-

-uz-sest-tydnu-predem/

24. 2. Koronavirus má všechny charakteristiky biologické 
zbraně stupně 4, tedy zbraně hromadného ničení
https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-k-zamysleni/ko-
ronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbrane-

-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni/

Sputnik News:

23. 2. Coronavirus is the New Black:Another Page out of 
the US State Department’s ‘Evil Russia’ Playbook
https://sputniknews.com/russia/202002231078385236-
coronavirus-is-the-new-black-another-page-out-of-the-us-

-state-departments-evil-russia-playbook/

Russia Today:

22. 2. Russia isn’t only behind election hacking! They’re 
also trying to smear US over coronavirus… according to 
State Department
https://www.rt.com/usa/481485-coronavirus-russia-state-

-department/

26. 2. Weaponizing the coronavirus: Why US politici-
ans & media suddenly care (hint: it’s about getting Trump)
https://www.rt.com/op-ed/481764-coronavirus-trump-de-
mocrats-concern/

Medium.com

30. 1. Bioweapons, secret labs, and the CIA: pro-Kremlin 
actors blame the U.S. for coronavirus outbreak
https://medium.com/dfrlab/bioweapons-secret-labs-and-

-the-cia-pro-kremlin-actors-blame-the-u-s-for-coronavi-
rus-outbreak-ffc2139c28dd

Alayham.com:

5. 2. Wuhan Virus: Made In The USA?
https://news.alayham.com/content/wuhan-virus-made-usa

20. 2. US Wages Biological War Against China
https://news.alayham.com/content/us-wages-biological-
war-against-china

Média v ruštině

20. 1. Эксперт допустил связь вспышки пневмонии 
в КНР с испытанием биологического оружия
http://archive.is/IL5Z5#selection-1907.0-1907.81

20. 1. Эксперт связал вспышку пневмонии в Китае 
с испытанием биологического оружия
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/
2020120172-BPEmb.html

23. 1. Секретное биооружие США? В России нашли, 
как обезвредить новый коронавирус
https://tsargrad.tv/articles/sekretnoe-biooruzhie-ssha-v-

-rossii-nashli-kak-obezvredit-novyj-koronavirus_235310

23. 1. Смертельный вирус ширится: против Китая 
могли применить биооружие
https://topcor.ru/12844-smertelnyj-virus-shiritsja-protiv-

-kitaja-mogli-primenit-biooruzhie.html

23. 1. VK: Секретное биооружие США? В России 
нашли, как обезвредить новый коронавирус
https://vk.com/wall-65984542_145379

23. 1. Разведка боем? Коронавирус мог быть заброшен 
в Китай с целью проверки местных войск РХБ
http://katyusha.org/view?id=13538

24. 1. VK: Биооружие против Китая
https://vk.com/wall-15957012_731938

27. 1. Жириновский назвал вспышку коронавируса 
биологической атакой США
https: / /www.gazeta . ru/social /news/2020/01/27/ 
n_13965710.shtml

https://ceskoaktualne.cz/2020/01/zpravy-ze-sveta/sokujici-bill-gates-organizoval-nacvik-epidemie-koronavirusu-uz-sest-tydnu-predem/
https://ceskoaktualne.cz/2020/01/zpravy-ze-sveta/sokujici-bill-gates-organizoval-nacvik-epidemie-koronavirusu-uz-sest-tydnu-predem/
https://ceskoaktualne.cz/2020/01/zpravy-ze-sveta/sokujici-bill-gates-organizoval-nacvik-epidemie-koronavirusu-uz-sest-tydnu-predem/
https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-k-zamysleni/koronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni/
https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-k-zamysleni/koronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni/
https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-k-zamysleni/koronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni/
https://sputniknews.com/russia/202002231078385236-coronavirus-is-the-new-black-another-page-out-of-the-us-state-departments-evil-russia-playbook/
https://sputniknews.com/russia/202002231078385236-coronavirus-is-the-new-black-another-page-out-of-the-us-state-departments-evil-russia-playbook/
https://sputniknews.com/russia/202002231078385236-coronavirus-is-the-new-black-another-page-out-of-the-us-state-departments-evil-russia-playbook/
https://www.rt.com/usa/481485-coronavirus-russia-state-department/
https://www.rt.com/usa/481485-coronavirus-russia-state-department/
https://www.rt.com/op-ed/481764-coronavirus-trump-democrats-concern/
https://www.rt.com/op-ed/481764-coronavirus-trump-democrats-concern/
https://medium.com/dfrlab/bioweapons-secret-labs-and-the-cia-pro-kremlin-actors-blame-the-u-s-for-coronavirus-outbreak-ffc2139c28dd
https://medium.com/dfrlab/bioweapons-secret-labs-and-the-cia-pro-kremlin-actors-blame-the-u-s-for-coronavirus-outbreak-ffc2139c28dd
https://medium.com/dfrlab/bioweapons-secret-labs-and-the-cia-pro-kremlin-actors-blame-the-u-s-for-coronavirus-outbreak-ffc2139c28dd
https://news.alayham.com/content/wuhan-virus-made-usa
https://news.alayham.com/content/us-wages-biological-war-against-china
https://news.alayham.com/content/us-wages-biological-war-against-china
http://archive.is/IL5Z5#selection-1907.0-1907.81
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020120172-BPEmb.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020120172-BPEmb.html
https://tsargrad.tv/articles/sekretnoe-biooruzhie-ssha-v-rossii-nashli-kak-obezvredit-novyj-koronavirus_235310
https://tsargrad.tv/articles/sekretnoe-biooruzhie-ssha-v-rossii-nashli-kak-obezvredit-novyj-koronavirus_235310
https://topcor.ru/12844-smertelnyj-virus-shiritsja-protiv-kitaja-mogli-primenit-biooruzhie.html
https://topcor.ru/12844-smertelnyj-virus-shiritsja-protiv-kitaja-mogli-primenit-biooruzhie.html
https://vk.com/wall-65984542_145379
http://katyusha.org/view?id=13538
https://vk.com/wall-15957012_731938
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/01/27/n_13965710.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/01/27/n_13965710.shtml


Pravidelný přehled  
české dezinformační scény leden 2020

28

27. 1. „Биологическое оружие США!“ Жириновский 
впал в маразм из-за коронавируса
https://www.obozrevatel.com/abroad/biologiche- 

-skoe-oruzhie-ssha-zhirinovskij-vpal-v-marazm-iz-za-ko-
ronavirusa.htm

28. 1. Сами виноваты: США обвинили Китай 
в разработке коронавируса
https://www.pravda-tv.ru/2020/01/28/447800/sami-vino-
vaty-ssha-obvinili-kitaj-v-razrabotke-koronavirusa
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