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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, anti-
semitismus, sudetští Němci, obavy z globalizace, nedůvě-
ra k elitám a EU, domnělá mediální manipulace ze strany 
elit, konspirační plány aj.). Pokud se prolíná podpora eko-
nomických zájmů se zájmy zahraničních státních aktérů 
(např. Sinoskop, P. Kellner 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 kanály, tak jak 
nám je identifikuje IT analýza a naši pracovníci a to zhru-
ba v rozsahu odpovídajícímu příloze měsíčního přehledu, 
který bude zachován.

Dezinformační obsah byl v on line prostoru šířen těmi-
to 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. U sociálních sítí prezentujeme 
podrobněji dezinformační a vlivový obsah na Facebooku, 
přestože aktivní sítě, které jsou předmětem našeho moni-
toringu jsou ještě další (Twitter, Vkontaktě, Quora a další). 
Jejich podrobnější monitoring s analýzou chystáme zve-
řejňovat během roku 2020.

Tyto kanály byly Českými elfy monitorovány kvantitativ-
ně (za použití IT analýzy a umělé inteligence) a kvalitativ-
ně (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 opatření, pak 
pokud si nejste jisti, která zpráva je publikovaná námi, 
ověřte si ji prosím na výše uvedeném webu nebo u našich 
veřejných mluvčí.

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

Témata v prosinci

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

1) Odpor proti plánu na stavbu pomníku ROA 
(Vlasovci) v Praze Řeporyjích. Téma je dále spojeno 
s útoky na P. Novotného a jeho vystoupení v ruských 
mediích. Tato témata byla spojena s obecnější 
podporou Ruska, jeho politiky (například na Blízkém 
východě a na Ukrajině) a kultury, která zahrnuje 
i dodržování tzv. tradičních hodnot (například 
odpor proti výchově dětí stejnopohlavními páry) 
a propagace jeho ekonomických a stavebních 
úspěchů (most na Krym, moderní budovy v Moskvě), 
ale i jeho vojenské síly. Téma je používáno také 
k útokům proti EU, kde údajně roste podpora 
fašismu a nacismu. Téma podporující ruskou 
politiku je propojeno s tématem odporu proti NATO 
(a / nebo EU). U útoků proti NATO je zmiňována 
i ekonomická náročnost NATO.

2) Útoky na uprchlíky (spíše se používal termín 
„migranti“), kteří jsou líčeni jako agresivní, 
neintegrovatelní a podílející se na násilné zločinnosti 
v Německu, Francii a Švédsku. Uprchlíci jsou 
chápáni automaticky jako muslimové. Téma je 
spojeno s aktuálním rozsudkem Nejvyššího soudu 
ČR (NS) podporujícího nošení muslimského šátku 
(hidžáb) ve škole. V jednotlivých komunikačních 
kanálech je zaznamenáno šíření paniky ohledně 
údajně rostoucího počtu migrantů v Česku (aktivní je 
zejména SPD). Téma je silně asociováno s odporem 
proti EU. Je zmiňováno i právo na nošení zbraní 
a jsou podporovány tzv. domobrany.

3) Velkým tématem byly útoky na hnutí Milion 
chvilek, které je obviňováno z přípravy převratu, 
nerespektování voleb, podpory nacismu a fašismu, 
který jsou údajně v Evropě na vzestupu. Jsou 
šířeny konspirační teorie o jejich financování ze 
zahraničí (EU, Německo, G. Soros) za účelem 
podporování cizích politických zájmů, převážně 
jsou zmiňovány Benešovy dekrety a údajná snaha 
sudetoněmeckého landsmannschaftu je prolomit 
a získat majetek po sudetských Němcích. Je útočeno 

i na M. Mináře osobně, jsou šířeny konspirace 
o jeho propagaci NSDAP a Hitlerjugend. Jsou šířeny 
hoaxy o manipulacích s obrazovým materiálem 
z demonstrací a je zpochybňována velikost účasti na 
demonstracích.

4) Pokračují koordinované útoky na média, především 
veřejnoprávní (Česká televize). Jsou obviňovány 
z neobjektivity (zamlčují údajně situaci týkající se 
migrace, údajně podporují Milion chvilek).

5) Jsou napadány neziskové organizace, jsou uváděna 
nepodložená obvinění ze zneužívání prostředků, 
podpory migrace a prosazování cizích politických 
zájmů. Jmenovitě je útočeno na Člověka v tísni, byl 
zmiňován jeho zákaz působení v Rusku, tento zákaz 
je podporován.

6) Pokračují útoky na EU. K těmto útokům jsou 
využívána výše uvedená témata, hoaxy tvrdící 
o ekonomickém zneužívání Česka ze strany EU, ale 
i kontroverzní směrnice regulující vlastnictví zbraní. 
Jsou šířeny výzvy k vystoupení Česka z EU po vzoru 
Velké Británie.

7) V prosinci dále sílila nostalgie po režimu před rokem 
1989, bylo argumentováno údajně vyšší životní 
úrovní, lepší sociální situací a vyšší kvalitou potravin 
před rokem 1989.

8) Jako nebezpečí pro demokracii a kvalitu života jsou 
líčeny snahy na ochranu klimatu, je útočeno na 
aktivisty (G. Thunberg) i vědce. Téma je používáno 
proti EU, která se díky jim „brzy rozpadne“. 
Klimatičtí aktivisté jsou označováni za „alarmisty“, 
ve smyslu „takových apokalyps už bylo“.

9) Pokračují útoky na demokratické strany i instituce, 
je i argumentováno jejich „finanční náročností“ 
a „vysokými příjmy politiků“.
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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 
mainstreamových medií.

 » 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 (např. Martin Kupka, 
místopředseda ODS).

 » Ve srovnání s rokem 2018, kdy jsme náš monitoring 
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 prosinci 2019 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 garanta 
bezpečnosti coby imperialistické mocnosti nepřátelské ne-
jen vůči Rusku, ale i vůči skutečným životním zájmům ČR.

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

Kvantitativní souhrn

Přehled za prosinec 2019:

 » v prosinci 2019 bylo zpracováno v našem systému 
118 154 článků v češtině

 » do alespoň jedné z 23 kategorií zaměřených na 
propagandu „spadlo“ 441 článků

 » alespoň jeden ze 4 vybraných narativů (Proti EU, Proti 
NATO, Proti USA a Proruský) zazněl ve 170 článcích

Intenzita ruské propagandy a dezinformací nám nezane-
dbatelně vzrostla. Na dominantní roli narativu proti EU se 
nic nezměnilo, ale došlo k významnénu posílení prorus-
kého narativu. A to nejen v souvislosti s Novotného „vy-
hlášením války Rusku“, ale také kvůli přijatému zákonu 
o 21. srpnu, coby dni památky obětí invaze a následné 
okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Došlo rovněž k jisté-
mu nárůstu proti NATO narativu, v souvislosti se summi-
tem NATO v Londýně (3.–4. 12. 2019).

Ohledně zdrojů: pořadí podle jejich aktivity/počtu vyda-
ných dezinformačních článků se po listopadovém výky-
vu ve prospěch Sputniku vrátilo do starých kolejí. Před 
Sputnik znovu skočily vlastenckenoviny.cz, pravyprostor.
cz a novarepublika. Na pátém místě jsou prvnizpravy.cz, 
na kterých publikuje i Martin Kupka, místopředseda ODS.

Příklady článků:

Proti EU narativ

Titulek: Z BLOGU VOX POPULI: SLOUŽÍ EU KE 
GENOCIDĚ EVROPANŮ?
https://pravyprostor.cz/z-blogu-vox-populi-slouzi-eu-ke-
genocide-evropanu/

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

https://pravyprostor.cz/z-blogu-vox-populi-slouzi-eu-ke-genocide-evropanu/
https://pravyprostor.cz/z-blogu-vox-populi-slouzi-eu-ke-genocide-evropanu/


Pravidelný přehled  
české dezinformační scény prosinec 2019

6

Citace: Nicméně tento článek má především podrobněji 
odhalit skutečné účely a činnost této globalistické pod-
vratné organizace pod hegemonií Německa a Francie, 
tedy jakési 4. říše.

Proti NATO narativ

Titulek: Světová válka opět aktuální: Přeberou generá-
lové moc? NATO je špinavá tikající bomba. Politici hot, 
vojáci čehý? Cvičíme pod wehrmachtem. Propaganda 
se činí. Rusko připraveno se bránit. Zase na špatné 
straně
http://www.novarepublika.cz/2019/12/svetova-valka-

-opet-aktualni-preberou.html

Prostě hrozí, že brzy tady bude opět stav, že zaútočit na 
Rusko a Čínu nebude v podstatě možné. Jakýkoli „kon-
venční“ koflikt bude mít okamžitou eskalaci do celosvěto-
vé katastrofy. Tohle si generálové NATO jasně uvědomují. 
Všichni ti Petrové či Pavlové proto v pozadí tlačí na co 
možno největší zostření napětí… Je zjevné, že politické 
reprezentace západních zemí se dostávají na vedlejší kolej. 
Moc přebírají nikým nekontrolovaní generálové. Armády 
a tajné služby se připravují na válku s Ruskem. Vyvolat 
ji, je ten nejmenší problém. Vyřeší všechny problémy 
současně: blízkou hospodářskou krizi, klimatické blbno 
(kataklyzma všechno smaže) – i nové stěhování náro-
dů, bude-li kam… Zda nedočkaví generálové převezmou 
politické otěže naplno, zjistíme brzy. V každém případě 
je to největší nebezpečí, kterému spolu s odumírajícím 
Západem aktuálně čelíme. Proto je o něm takové ticho.

Proti USA narativ

Titulek: Americký nacismus: Dva američtí senátoři 
poslali šéfovi švýcarské firmy vyděračský dopis plný 
výhrůžek, aby jeho firma okamžitě zastavila pokládku 
potrubí pro plynovod Nord Stream 2, jinak bude švý-
carská společnost čelit zdrcujícím a likvidačním sank-
cím, zákazu podnikání v USA a zmrazení veškerých 
účtů v USA a v dosahu amerických předpisů! Přináší-
me český překlad výhrůžného dopisu! Vyděšený ředitel 
okamžitě nařídil svým zaměstnancům, aby v Baltském 
moři zastavili práce na plynovodu, Moskva hovoří 
o kroku na pomezí vyhlášení války Rusku!
https://aeronet.cz/news/americky-nacismus-dva-americti- 

senatori-poslali-sefovi-svycarske-firmy-vyderacsky-do-
pis-plny-vyhruzek-aby-jeho-firma-okamzite-zastavila-po-
kladku-potrubi-pro-plynovod-nord-stream-2-jinak-bude/

Citace: netřeba, vše důležité je obsaženo v titulku

Proruský narativ

Steigan: Norsko platí NATO miliardy za výmluvy 
o „ruské hrozbě“!
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/steigan-norsko-

-plati-nato-miliardy-za-vymluvy-o-ruske-hrozbe/

Současně americká geopolitika „tlačí Evropu do věčné-
ho konfliktu s Ruskem“ a nedávné nepřátelské prohlášení 
amerického ministra zahraničí Mike Pompeo o Moskvě 
a Pekingu to jasně ukazují, píše profesor. Zároveň Evropě 
velí, aby nekupovala ruský plyn a čínské technologie, ale 
americké technologie, protože prý „hájíme naše hodnoty 
v boji proti nesvobodným zemím“.

„A když tisk přirovná Vladimira Putina nebo Si Ťin-pchin-
ga k Hitlerovi, je to vážný důvod k znepokojení – znamená 
to, že se blíží válka,“ varuje autor. „Když komunismus zmi-
zí, NATO ho bude následovat,“ předpovídal ve své době 
Charles de Gaulle. Severoatlantická aliance ale naopak 
po pádu SSSR přijala řadu nových členů a dnes „předsta-
vuje největší hrozbu pro světový mír“, je přesvědčen autor.

http://www.novarepublika.cz/2019/12/svetova-valka-opet-aktualni-preberou.html
http://www.novarepublika.cz/2019/12/svetova-valka-opet-aktualni-preberou.html
https://aeronet.cz/news/americky-nacismus-dva-americti-senatori-poslali-sefovi-svycarske-firmy-vyderacsky-dopis-plny-vyhruzek-aby-jeho-firma-okamzite-zastavila-pokladku-potrubi-pro-plynovod-nord-stream-2-jinak-bude/
https://aeronet.cz/news/americky-nacismus-dva-americti-senatori-poslali-sefovi-svycarske-firmy-vyderacsky-dopis-plny-vyhruzek-aby-jeho-firma-okamzite-zastavila-pokladku-potrubi-pro-plynovod-nord-stream-2-jinak-bude/
https://aeronet.cz/news/americky-nacismus-dva-americti-senatori-poslali-sefovi-svycarske-firmy-vyderacsky-dopis-plny-vyhruzek-aby-jeho-firma-okamzite-zastavila-pokladku-potrubi-pro-plynovod-nord-stream-2-jinak-bude/
https://aeronet.cz/news/americky-nacismus-dva-americti-senatori-poslali-sefovi-svycarske-firmy-vyderacsky-dopis-plny-vyhruzek-aby-jeho-firma-okamzite-zastavila-pokladku-potrubi-pro-plynovod-nord-stream-2-jinak-bude/
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/steigan-norsko-plati-nato-miliardy-za-vymluvy-o-ruske-hrozbe/
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/steigan-norsko-plati-nato-miliardy-za-vymluvy-o-ruske-hrozbe/
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Média nejčastěji šířící proruskou 
propagandu

Média šířící proruskou propagandu

V prosinci byly nejaktivnější tyto dezinformační weby, řa-
zeno dle četnosti dezinformací a proruských narativů:

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

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

Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, 
Protiproud.

Kvalitativní souhrn

Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů, po-
drobnější informace naleznete na našem webu (www.cesti- 

-elfove.cz). Jeho struktura se bude ještě měnit, prosíme 
o trpělivost.

Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, 
Protiproud

Celkový přehled webů, které šíří dezinformační a proruský obsah, prosinec 2019.

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
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V prosinci dominovala na výše uvedených webech  
tato témata

Téma „systematického obdivu k nacismu“ a jeho propaga-
ce ze strany západních zemí a institucí. Toto téma je dále 
rozvíjeno pomocí událostí jako vystoupení Pavla Novot-
ného v RT, záměru na postavení pomníku ROA (Vlasovci) 
v Řeporyjích, vztyčení nacistického pomníku v Jizerských 
horách, témata „Sudety“ a „sudetskými Němci“. Na P. No-
votného je útočeno na všech webech, je používáno zesměš-
ňování a je vyjadřována podpora Rusku a Rudé armádě.

Další asociace na výše uvedené téma zahrnují hnědé koši-
le Mikuláše Mináře, twitter americké ministerstva obrany 
údajně glorifikující nacismus (prostřednictvím dezinter-
pretace 75. výročí „Battle of the Bulge“ – bitvy v rámci 
protiofenzivy Wehrmachtu v Ardenách) a události jako 
otevření Heydrichova hrobu za údajným účelem glorifika-
ce Heydricha. Takto je interpretováno i nedávná usnesení 
EP o paměti evropských národů. Ta slouží i jako zámin-
ka k obsáhlé spiklenecké teorie vinící „židovské bankéře“ 
ze snahy rozpoutat pomocí EU světovou válku (zatímco 
budou v závětří Británie a USA), a kterým stojí v cestě 
Putinovo Rusko. Za pozornost stojí „kritika“ SPD za to, že 
jejich europoslanci hlasovali pro usnesení EP.

Milion chvilek jsou i samostatným tématem. Jsou publi-
kovány pochyby o tom, že je řídí „pár studentů“, údajně 
podporují sudetoněmecké nároky, je šířena řada konspi-
račních teorií o podporovatelech a financování Milionu 
chvilek, konspiruje se o financování ze zahraničí k pro-
sazování cizích zájmů. Milion chvilek je líčeno jako ne-
bezpečí pro Česko a jeho demokracii („chtějí z ulice vlád-
nout a měnit výsledek voleb“) a samostatnost. M. Minář 
je vyzýván, aby svých aktivit zanechal a „učil se a tvořil 
hodnoty“. Milion chvilek údajně uráží venkov (J. Veleba). 
Jsou zpochybňovány počty demonstrujících. Jsou spojo-
vány s neziskovými organizacemi, které se údajně snaží 
o změnu režimu a šíření „nepřátelských ideologií“. Je ve 
spojení s nimi používán termín „majdan“, což odkazuje na 
ruský narativ popisující proevropskou změnu na Ukraji-
ně jako násilný převrat. Aktivní jsou všechny weby, velký 
prostor je na Parlamentních listech.

Migranti jsou téma zejména pro Protiproud P. Hájka. Jsou 
líčeni jako násilní a líní, jako aktuální hrozba Evropě. 

Migranti jsou většinou automaticky chápáni jako mus-
limové. Jsou používáni jako téma proti EU. Téma je ale 
zpracováváno všemi sledovanými weby, velký prostor 
dostává i na Parlamentních listech, kde jsou asociováni 
s „úpadkem bezpečnosti v Německu“ a jsou publiková-
ny stížnosti na údajnou cenzuru ohledně situace v západ-
ní Evropě. Jsou publikovány lživé zprávy o násilnostech, 

„atmosféře strachu“ a vnucování islámské kultury Evropě 
i v souvislosti s rozhodnutím soudu (NSS) o nošení šátku 
ve škole. Opět se objevuje téma kvót pro jednotlivé státy. 
Migranti jsou líčeni jako hrozba západní civilizaci a jako 
důvod pro vystoupení Česka z EU.

Tématem je i klima, ekologičtí aktivisté a jmenovitě 
G. Thunberg. Ti jsou líčeni v negativním světle, polari-
zujícím způsobem, jako hrozba naší ekonomice (evropské 
i české), životnímu stylu a jako sociální hrozba. Téma je 
používáno proti EU, která se díky jim „brzy rozpadne“. 
Klimatičtí aktivisté jsou označováni za „alarmisty“, ve 
smyslu „takových apokalyps už bylo“. Jsou napadáni 
a umlčováni i vědečtí klimatologové. Téma se objevuje 
na všech webech, největší prostor téma dostává na Parla-
mentních listech.

Pokračují útoky na neziskové organizace, jmenovitě Člo-
věk v tísni a jeho ředitel Š. Pánek. Na webech jsou pu-
blikovány návrhy na omezení činnosti těchto organizací 
a konspirace o jejich zahraničním financování s politický-
mi cíli. SPD napadá neziskové organizace z podpory mig-
race a z toho, že z ní ekonomicky profitují. M. Šichtářová 
napadá neziskové organizace z podpory „nepřátelských 
ideologií“ a volá po jejich kontrole a omezování.

Volby ve Velké Británii a vítězství Johnsonových konzer-
vativců jsou interpretovány jako vítězství silné libry a do-
konce jako skrytá snaha EU, aby mohlo dojít k opětov-
nému vzestupu Německa a docílit tak scénáře z 30. let 
20. století. Opětovné vyzdvihování glorifikace nacismu 
a snahy o jeho vzkříšení v kontinentální Evropě. V souvis-
losti s volbami ve Velké Británii a s chystaným Brexitem 
někteří čeští politici obnovují téma Czexit (např. Radim 
Fiala z SPD), obecně se v souvislosti s tímto tématem ob-
jevuje narativ proti EU.

Prostor dostávají čeští politici z nedemokratických stran 
s proruskými a protievropskými názory. Hodně článků tak 
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jako obvykle zmiňuje různé ruské vojenské technologie 
a jejich ničivou sílu, často ve spojení s narativem ve smys-
lu „USA hodnotí ruské vojenské technologie jako dokona-
lé a ničivé“. Jsou přinášeny příklady ruských stavitelských 
úspěchů (most na Krym). Jsou prezentovány proruské 
protiukrajinské narativy, které popisují válku na UKrajině 
jako občanskou („většina Ukrajinců si přeje okamžitý ko-
nec občanské války“).

Objevují se články útočící na ČT, obviňující z protirus-
kých postujů a neobjektivního zpravodajství a cenzury. ČT 
je obviňována z protivládních postojů a podpory Milionu 
chvilek. ČT je napadána ze zamlčování toho, že se před 
rokem 1989 „žilo lépe“. To přechází do tématu nostalgie 
po životě před rokem 1989 (sociální jistoty, lepší ekono-
mická úroveň) a je spojeno s útoky na V. Havla a chartisty. 
ČT je napadána za kritiku rasistů a xenofobů, konkrétně 
N. Friedrichová. Z médií jsou ještě napadána media patřící 
do firem vlastněných Z. Bakalou (Respekt, HN) a to už 
články kritizující akce Ruska a Číny a za kritiku M. Ze-
mana.

Tématy se prolíná téma „tradičních hodnot“, v prosinci jde 
o oslavu Vánoc, které jsou údajně v ohrožení ze strany 
migrantů, EU a klimatických aktivistů. Pokračují útoky na 
sexuální menšiny (Protiproud).

Výše uvedenými tématy se zpravidla prolíná téma odporu 
proti EU, návrhy na vystoupení Česka z EU a líčení EU 
jako nedemokratické organizace ohrožující budoucnost 
Česka bezpečnostně i ekonomicky. Současně je EU líče-
na jako slabá a neefektivní a před neodvratným rozpadem 
a manipulovaná G. Sorosem. Objevují se argumenty, že 
Rusko není pro Česko hrozbou, ani pokud nebude Česko 
členem EU.

Ne ve velké míře, ale jako polarizační téma je používáno 
i téma práva na držení zbraní a jeho regulace ze strany EU. 
Často ve spojení s tématem bezpečnosti v západní Evropě, 
s migrací, ale aktuálně i se střelbou v Ostravě.

Osoby a subjekty, na něž útočily  
(netříděno dle četnosti)

Tomáš Petříček a MZV, Mikuláš Minář, mluvčí z leten-
ské demonstrace, „sudetští Němci“, americké ministerstvo 

obrany, Vltava Labe Press Media, MŠMT ČR, Robert Pla-
ga, BIS, Michal Koudelka, „dům Rothschild“, V. I. Lenin, 
Trockij, Židé, sionisté, bankéři, Ondřej Kolář (starosta 
Praha 6), Greta Thunberg, gen. Petr Pavel, Š. Pánek, Člo-
věk v tísni, G. Soros, N. Friedrichová.

Osoby a subjekty, které podporovaly nebo které do-
stávaly prostor (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, 
úplnější seznam v příloze u jednotlivých monitorů)

Babišova vláda, Ruská televize, Kateřina Konečná 
(KSČM), Sovětský svaz, Stalin, Vladimir Putin

Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolora), Václav Klaus 
ml. (Trikolora), Xaver Veselý, Václav Klaus, Petr Štěpá-
nek (zakladatel Alternaliva pro Česko), Tomio Okamura, 
Jiří Ovčáček, Radim Fiala (SPD), Štěpán Kotrba, Jiří Kob-
za (SPD), Tereza Spencerová, Jiří Weigl (Institut Václava 
Klause), M. Šichtářová.

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). Důvodem 
je zjištění, že narativy dříve šířené pouze výslovně dez-
informačními zdroji a zdroji přímo navázanými na ruské 
a proruské skupiny, se postupně objevují i v mainstreamo-
vých zdrojích. V tomto hlášení přinášíme pouze přehled, 
v budoucnu jej plánujeme doplnit i o stručnou analýzu.

Mainstreamovými médii se má na mysli jak veřejnoprávní 
(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 dal-
ší).

V prosinci dominovalo mainstreamovým médiím několik 
témat, která souvisí s agendou pokrývanou dezinformač-
ními servery. Jednalo se zejména o spor o roli Vlasovců 
při osvobození Prahy, a to v úzké souvislosti s aktivitami 
starosty Prahy-Řeporyje Pavlem Novotným a jeho pro-
vokativním vystoupením v ruské televizi. Dále se jednalo 
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o téma česko-čínských vztahů, a to zejména v souvislos-
ti se spory, které vyvolává úmysl užší spolupráce Prahy 
s městem Tchaj-pej, a dále s připravovanou cestou předse-
dy senátu na Tchaj-wan plánovanou na únor 2020. V polo-
vině prosince rovněž rezonovalo téma kampaně, kterou si 
měla platit společnost Home Credit za účelem „racionali-
zace“ obrazu Číny ve veřejné debatě. Další témata souvi-
sela s aktuálním děním – kybernetické útoky na nemocnici 
v Benešově a OKD, a rovněž střelba v nemocnici v Ost-
ravě. Jedním z témat byla i otázka přijetí dětských uprch-
líků z řeckých utečeneckých táborů. Okrajovými tématy 
pak byla neúspěšná žaloba České republiky na evropskou 
směrnici o zbraních, dále novela zákona o kybernetic-
ké obraně, téma komerční inzerce na dezinformačních 
webech nebo konec ředitele Národního úřadu pro kyber-
netickou a informační bezpečnost.
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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 19. 1. 2020

mailto:posli.retezak@seznam.cz
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Některé odpovědi zpracované elfími pracovníky na vybra-
né e-maily lze nalézt na: https://manipulatori.cz/lexikon/
hoax/ Jsou vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily, 
uvozeny v titulku „řetězový mail“. Dále je přebírají me-
dia i zájemci z řad veřejnosti, zejména ti, co nám posílají 
řetězové e-maily.

Za prosinec jsme zachytili 186 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.

Zatímco v minulosti, v podstatě před rokem 2014, tyto 
skupiny nesloužily primárně k rozesílání dezinformací, 
nyní tento obsah u některých aktivních rozesílačů převlá-
dá a prakticky v každé skupině je tento obsah přítomen. 
Skupiny spolu komunikují zejména prostřednictvím aktiv-
ních rozesílačů, dochází ale i k přeposílání mezi příjemci 
z jednotlivých soustav.

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 prezen-
tace. Často také obsahuje odkaz na dezinformační web 
(nebo na blog mainstreamového media) nebo, v přípa-
dě videa, velmi často na youtube.com. Autorem pří-
spěvku je buď vymyšlená osoba (často s titulem) nebo 
známý dezinformátor (např. B. Olšer) nebo anonym.

Objevují se řetězové e-maily ze Slovenska (zdrojem 
bývá dezinformační web hlavnespravy.sk).

V prosinci velmi často šlo o tyto dezinformační weby:

 » Jako zdroje dominovaly 
aeronet.cz, rukojmi.cz 

 » Dále se často objevovaly tyto weby a blogy: 
podivinsky.cz, novarepublika.cz, tadesco.cz, 
severoceskapravda.cz, blokprotiislamizaci.cz, 
parlamentnilisty.cz 

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

 » Velmi často je využíván youtube.com pro sdílení 
videí, dále se z mainstreamu objevuje Reflex, blogy na 
Aktuálně a iDnes.cz. 

Témata řetězových e-mailů v prosinci

V prosinci dominovala v zachycených řetězových  
e-mailech témata:

1) Nebezpečí plynoucí z migrantů a uprchlíků. 
V mnohdy otevřeně rasistických (černoši jsou 
přirozeně násilní) a xenofobních (muslimové 
jsou neintegrovatelní do moderní společnosti 
a jsou násilní) textech. Ve zfalšovaných videích 
a fotografiích jsou uprchlíci prezentováni jako násilná 
hrozba, která se již blíží do Česka (v některých 
případech zde již tajně je) a bude šířit / šíří násilí, 
nemoci a bude zneužívat sociální systém. Toto téma 
je spojeno se šířením strachu z islámu a „islamizace 
Česka“, například je šířena informace o nabídce 
akcí Islámské nadace v Praze pro školy s komentáři 

„už to začalo“, informace o tom, že soud nařídil 
povolovat nošení hidžábu a ostatní „islámské módy“. 
Jsou šířeny texty vyzývající „bývalé kolonizátory, 
aby si rozebrali migranty z Afriky“. Jsou šířeny 
texty a videa s projevy západních extremistických 
politiků (např. dánská Stram Kurs (Tvrdá linie)). 
Šiří se hoax o novém nařízení EU, které přinutí 
členské státy „strpět uprchlíky“ na svém území. 
E-maily lživě líčí obrovské a neřešené problémy 

https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
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s migranty a uprchlíky v Německu („starousedlíci 
jsou vyděšeni útoky, migranti ovládají zločin“) 
a v Paříži. Hoax o zakládání arabské vesnice v Česku 
(údajný zakladatel D. Feri z TOP09). Je šířen hoax 
o nekontrolovaném proudu uprchlíků a migrantů do 
Evropy.

2) Útoky na Milion chvilek, M. Mináře a demonstrace 
na Letné. Ustálil se narativ, že za podporou 
Milionu chvilek stojí „německé kruhy“, myšleno 
sudetoněmecký landsmanschaft. Cílem je údajně 
prolomení Benešových dekretů a návrat majetku 
sudetským Němcům. Objevila se i konspirační 
teorie o tom, že jde o útok na Agrofert, který 
využívá pozemky po sudetských Němcích a teorie, 
že Milion chvilek řídí G. Soros. Milion chvilek 
údajně pohrdá seniory. Milion chvilek je obvinován 
z neprůhlednosti svého hospodaření („8 plných 
úvazků, není jasné kdo je platí“). Pokračuje tvrzení 
o inspiraci Milionu chvilek a M. Mináře nacismem 
(M. Minář se údajně záměrně obléká do barev 
NSDAP a Hitlerjugend). Milion chvilek údajně 
konspiruje s ODS a Piráty (především Piráti jsou 
dlouhodobě líčeni jako strana nepřátelská českým 
zájmům a podporujícím migraci do Česka, ODS je 
zase vytrvale dávána do kontextu s korupcí). Objevil 
se hoax o manipulaci s fotografiemi davů. Útoky na 
podporovatele Milionu chvilek (autor P. Štěpánek, 
politik, kandidát ANO do Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání, zakladatel hnutí Alternativa pro 
Česko). Obviňování ČT z podpory Milionu chvilek.

3) Útoky na EU. EU je přirovnávána k nacismu 
a SSSR. V e-mailech se objevují hrozby, že EU 
plánuje zakázat české tradice (Mikuláš, pomlázka, 
zabijačka…). Na EU je útočeno s tím, že podporuje 
multikulturalismus, organizuje migraci z Afriky 
do Evropy za účelem destabilizace Evropy a nutí 
členské země přijímat uprchlíky a migranty. EU je 
obviňována z ničení české ekonomiky a omezování 
svobod („vše je drahé a moc sledované, Rusové by 
nám spíše pomohli“) a podvrací „tradiční hodnoty“. 
Vliv EU na Česko je dáván do souvislosti s údajnými 
konspiracemi G. Sorose. G. Soros také údajně 
z pozadí řídí českou eurokomisařku V. Jourovou, 
která pracuje proti českým zájmům. G. Soros údajně 
skupuje evropská media, aby ovlivňoval evropskou 
politiku.

4) Je útočeno na Západ, ať dezinformačními texty 
týkajícími se role Západu v 2. sv. válce, tak jako na 
nestabilní oblast ničenou migrací v současnosti. Je 
útočeno na západní směřování Česka.

5) Je vyzdvihováno Rusko. Jsou šířeny fotografie 
moderních budov v Moskvě, Rusko je líčeno jako 
obránce tradičních hodnot (proti LGBT, proti 
multikulturalismu) a pořádku. Rusko je líčeno kladně 
v souvislosti s popisem sociálních problémů v Česku 
a EU. Rusko je vyzdvihováno jako důležitý obchodní 
partner. Pokračovaly útoky na P. Novotného 
(Řeporyje) a jeho chování k Rusku. Pokračují útoky 
na P. Procházkovou (texty B. Olšera). Pokračuje 
kritika pomníku ROA (Vlasovci).

6) Zůstává téma vnitročeského rasismu, jde převážně 
o Romy, kteří jsou údajně převážně násilní 
a kriminální. Kolují informace o údajných nových 
podvodech Romů (kradou důchodcům nákupy) 
a zneužívání sociálních dávek.

7) Zesláblo téma 17. 11. 1989, ale pokračují útoky na 
změny po roce 1989, ty jsou spojeny s útoky na 
V. Havla (útoky na jeho charakter, texty tvrdící, že 
byl Žid, zednář…) a další chartisty. K útokům na 
V. Havla jsou přidávány útoky na další, dnes aktivní, 
osoby (J. Dienstbier, M. Bursík, M. Pajerová…). 
Útoky na změny po roce 1989 jsou často spojeny 
s kritikou sociálních poměrů v Česku a nostalgií 
po časech před 1989 (např. „prosperující JZD 
Slušovice“, pořádek, „tradiční hodnoty“, stavělo 
se rychleji – příklad lávky v Troji v Praze, „bylo 
lépe“, „teď máme holou prdel“). Objevují se hoaxy, 
že šlechtické rody chtějí ovládnout Česko, spjato 
s útoky na elity a veřejně činné osoby. Tvrzení 
o nebezpečných produktech v současnosti.

8) Zůstávají útoky na media, především veřejnoprávní 
(ČT, ČRo). Jsou obviňovány z manipulací, 
nevyváženosti, zastírání skutečnosti, cenzury (je 
uveden „příklad“ cenzurování projevu A. Babiše 
v PS). G. Soros údajně skupuje česká i evropská 
media, aby ovlivňoval Evropu a Česko.

9) Pokračují útoky na ekologické aktivisty a to 
především v souvislosti se změnou klimatu 
(G. Thunberg). 
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Další témata

Pokračují útoky na demokratické politiky (platy, „neuži-
tečnost“, náklady na PS a jeho výbory…), zejména na Pi-
ráty a jejich politiky ať v PS nebo v EP.

Objevují se nadále hoaxy o očkování, povinné očkování je 
dáváno do souvislosti s prosazováním 5G sítí.

Pokračují útoky na humanitní vzdělávání a obory, je vy-
zdvihována potřeba řemeslníků.

Pokračuje obhajoba A. Babiše, ať pozitivní („udělal snad 
pár přešlapů, ale je to byznysmen, kterého naše země po-
třebuje“) tak negativní, kdy se útočí na jeho odpůrce (Mi-
lion chvilek) nebo EU („trestá jej za odmítání uprchlíků“), 
případně jeho politické předchůdce nebo protivníky (ko-
rupce).

Sílí antiseminitismus, obviňování Židů z konspirací.

ANTIFA infiltrovala české Skauty. Pokračují útoky na ne-
ziskové organizace (plýtvání dary, zbytečná činnost).

Pokračují útoky na elity, útoky na bohaté lidi (v souvislos-
ti s popisem sociálních problémů).

I v prosinci pokračuje „podpůrné téma“, které různým 
způsobem ubezpečuje seniory, že poznají manipulace díky 
svým životním zkušenostem. Obvykle spojeno s nějakou 
výše uvedenou agendou.

Cíle útoků řetězových e-mailů

Napadané instituce, státy:

EU, Německo, Francie, NATO, Milion chvilek, Západ, ČT, 
Piráti

Napadané osoby:

A. Merkel, M. Minář, V. Havel, G. Soros, G. Thunberg, 
K. Schwarzenberg, M. Kalousek, P. Novotný (Řeporyje), 
I. Bartoš, M. Minář, R. Banga a další osoby podporující 
Milion chvilek, J. Drahoš, V. Jourová (zřetelně sílí za-
měření na V. Jourovou), T. Halík, Z. Hřib, Z. Koudelka, 
P. Procházková, D. Feri, H. Clinton, E. Macron

Podporované osoby:

V. Putin, M. Zeman, T. Okamura, A. Babiš

Různí extremističtí politici z EU

Podporované státy a instituce:

Rusko
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Sociální sítě

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 dez-
informačních serverů, které monitorujeme), ale i cíleného 
zastrašování a cíleného nahlašování stránek s požadavkem 
jejich blokace. Jsou schopny působit cíleně i plošně. Sub-
jekty dále šíří pozitivní obraz Ruska a jeho kultury a vojen-
ské moci s tím, že je zdůrazňována pozitivní role V. Putina.

Aktivní proruské subjekty zpravidla agresivně využívají 
citlivých bodů ve společnosti (obavy z migrace a islámu, 
obavy z politického vývoje, využívají historických remi-
niscencí důležitých především pro seniory, jako jsou téma-
ta sudetských Němců, nacismu, nově přibylo téma klima-
tických změn, atp.) a organizují akce jak v kyberprostoru 
tak ve fyzickém prostoru, kde jde o lobbying ať u vybra-
ných klíčových osob nebo politických stran (v rámci bu-
dování vlivových schopností v blízkosti českých politiků), 
organizaci demonstrací, pochodů, shromáždění.

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.

Zajímavě je využívána převážně akademická sociální síť 
Quora, kdy je záměrně cíleno na tuto cílovou skupinu a je 
využíváno zatím dobré pověsti této sítě a toho, že zde řada 
diskusí probíhá běžně v angličtině, kterou tato cílová sku-
pina běžně ovládá. Aktivní jsou zde zejména čínské sub-
jekty vystupující jako čínští akademici.

Témata za prosinec

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

Na sociální síti Facebok se vyskytovala následující témata:

1) Podpora ruských protestů proti plánu na pomník ROA 
(Vlasovci) v Praze Řeporyjích spojené s útoky na 
vystoupení P. Novotného v ruských mediích. Podpora 
Ruska, jeho vojenské, kulturní a politické moci (pozi-
tivní hodnocení politiky na Blízkém východě). Podpo-
ra V. Putina a jeho politiky.

2) Imigranti a uprchlíci jsou líčeni jako bezpečnostní, 
kulturní a sociální hrozba. Je šířena panika s údajně 
rostoucího množství imigrantů v Česku, je šířena 
panika z údajně nezvládnuté bezpečnostní situace 
v Německu, Francii a Švédsku. Kritika Německa za 
jeho imigrační politiku. K tématu je připojeno aktuální 
téma rozsudku Nejvyššího soudu (NS) podporující 
nošení muslimského šátku do školy.

3) Podpora vystoupení UK z EU a podpora plánu na 
vystoupení Česka z EU po vzoru UK.

4) Nostalgie po režimu před rokem 1989 se projevuje 
tvrzením o lepší ekonomické a sociální situaci před ro-
kem 1989, objevují se tvrzení o vyšší kvalitě potravin 
před rokem 1989.

5) Odpor proti právu stejnopohlavních rodičů vychovávat 
děti (toto rezonuje jako téma tzv. tradičních hodnot).

6) Kritika veřejnoprávních medií (zejména České te-
levize) za to, že neinformuje objektivně a že údajně 
rozkrádá koncesionářské poplatky.

7) Kritika neziskových organizací za údajné zpronevěřo-
vání státních prostředků a za údajné vměšování se do 
politik cizích zemí. 

Napadané osoby a subjekty (prosinec)

P. Novotný, A. Merkel, E. Macron, G. Soros, G. Thunberg, 
gen. P. Pavel, Německo, Francie, EU, NATO, TOP09, Piráti

Podporované osoby a subjekty (prosinec)
V. Putin, P. Hampl, Rusko, Čína, M. Zeman, T. Okamura, 
M. Salvini
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Trollové – vybrané skupiny a osoby pro tento měsíc

Troll – Šampion měsíce

Troll zde už není přesné označení. Původní označení „in-
ternetový troll“ znamenalo subjekt (mohla to být fyzická 
osoba nebo profil na sociálních sítích, případně diskusní 
nick spravovaný skupinou osob), který narušuje, většinou 
nesmyslnými příspěvky, diskusi na sociálních sítích nebo 
diskusích fórech. Zde se jedná spíše o subjekty, které ak-
tivně podporují informační vlivové operace (zejména RF) 
a to nejrůznějšími způsoby, které mohou zahrnovat i fun-
gování klasického internetového trolla.

Robert Žák – troll, agent provokatér, 
neúspěšný muzikant a proruský aktivista

Jednou z výrazných postav proruské scény v ČR je bezpo-
chyby Robert Žák. Zároveň jde o člověka, jehož činnost 
nebyla nikdy detailněji zmapována. Možným důvodem je 
to, že vždycky stojí tak trochu bokem hned vedle výrazně 
zvučnějších jmen, jako je Žarko Raptor Jovanovič či so-
ciolog Petr Hampl. Kdo tedy je Robert Žák?

Osobní údaje:

Podle jeho profilu na ruské sociální síti Vkontakte.ru se 
narodil 24. července 1970. Na základě ověření více údajů 
je však tento údaj smyšlený. Ve skutečnosti se Žák narodil 
v 25. 06. 1970 a trvalé bydliště má hlášené na adrese Psáry 

- Dolní Jirčany.

Nelze vyloučit, že datum narození je upraveno schválně, 
aby byla znesnadněna identifikace. Na profilu na soc. síti 
Facebook se totiž datum narození nezobrazuje vůbec a jin-
de jej také nelze dohledat. Datum narození je přitom jeden 
ze spolehlivých identifikátorů, pokud je použito v kombi-
naci se jménem a dalšími atributy.

Mediální působení:

Robert Žák se mnohokrát dostal na televizní obrazovky, 
stránky novin i zpravodajských serverů. Jen téměř nikdy 
nebylo uvedeno, o koho se jedná. Jeho jednoznačně nej-
slavnější okamžik byl, když při rvačce ve štábu Miloše Ze-
mana po vyhraných prezidentských volbách zavíral před 

novináři dveře se slovy, že dovnitř se dostanou jen přes 
jeho mrtvolu. V mediálním prostoru jej sice zastínili Karel 
Slezák (bývalý boxer, který napadl novináře) a Jan Šolta, 
kteří se s novináři přímo pustili do konfliktu a rozbíjeli jim 
techniku, ale Žák byl také na řadě záběrů a do dění ve štá-
bu se aktivně zapojoval.

Další mediální výstup byl natočen v době před již zmí-
něnou prezidentskou volbou. Zde pro změnu Žák není 

Obrázek 1 a,b,c: R. Žák zavírající dveře před novináři:  
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/napadeni-prazska-poli-
cie-prezidentske-volby-top-hotel-incident-novinar-karel-sle-
zak-jan-solta-milan.A180416_135849_domaci_bja

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/napadeni-prazska-policie-prezidentske-volby-top-hotel-incident-novinar-karel-slezak-jan-solta-milan.A180416_135849_domaci_bja
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/napadeni-prazska-policie-prezidentske-volby-top-hotel-incident-novinar-karel-slezak-jan-solta-milan.A180416_135849_domaci_bja
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/napadeni-prazska-policie-prezidentske-volby-top-hotel-incident-novinar-karel-slezak-jan-solta-milan.A180416_135849_domaci_bja
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jako legitimní člen štábu Miloše Zemana, ale funguje jako 
agent provokatér. K akci došlo 17. 11. 2017 na Václav-
ském náměstí při oslavách výročí Sametové revoluce. Je-
den z kandidátů na prezidenta Michal Horáček procházel 
mezi lidmi na náměstí (v doprovodu televizních kamer), 
čehož Žák využil a sehrál roli rozhořčeného občana, který 
se bojí migrantů. Probojoval se i do upoutávky na film:

Potřetí se na obrazovkách Žák objevil v roce 2019. Zřej-
mě o nic takového nestál, ale shodou náhod se to podařilo. 
Reportéři ČT v rámci reportáže o proruské organizaci Řád 
národa natáčeli před vilou Zdeňka Zbytka v Bubenči, kde 
řád sídlí, a zjišťovali, kdo vlastně tuto nemovitost patřící 
ruské ambasádě obývá. Ptají se i muže, který z vily zrovna 
vychází, zda na dané adrese sídlí Řád národa. Dotyčným 
je právě Robert Žák.

Obrázek 2: Žák slovně napadající Michala Horáčka:  
https://www.youtube.com/watch?v=2c4IszAAW2Y

Obrázek 3: Žák před vilou Zdeňka Zbytka v reportáži 
Reportérů ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/
1142743803-reporteri-ct/219452801240016/0/65691-rad-z-
-ruske-vily/

Mimo tyto okamžiky, kdy se Žák dostal do záběru sku-
tečných médií, existuje i nespočet případů, kdy se dostal 
do médií tzv. alternativních. Je totiž spolu s Žarkem Jo-
vanovičem spoluautorem tzv. TV Raptor. Tato internetová 
televize na doméně http://raptor-tv.cz/about/ patří k hlav-
ním komunikačním kanálům proruské scény. Vysílá široké 
spektrum pořadů od reportáží z demonstrací žlutých vest 
ve Francii až po diskusní pořady, kterých se účastní stan-
dardní postavy jako Petr Hampl, Žarko Jovanovič, Žák, 
Martin Konvička, Petr Žantovský, Jiří Ovčáček, součas-
ný europoslanec generál Hynek Blaško a řada dalších. Je 
možné odhadnout, že právě Raptor TV pomohla mimo 
jiné Blaškovi k úspěchu ve volbách do EP.

Žák je jednou z hlavních postav této televize. Osobně na-
táčí reportáže z řady zemí světa (Francie, Německo, Ukra-
jina atd.), přičemž naprosto není zřejmé, z čeho jsou tyto 
akce placeny. Na svých sociálních sítích uvádí tuto TV 
jako své zaměstnání spolu se spolkem Hej, občané, což 
je proruská iniciativa oficiálně založená matkou Žarka Jo-
vanoviče Janou Bulínovou. Spolek organizuje řadu akcí, 
některé přímo v objektech patřících ruské ambasádě. Mezi 
obvyklé návštěvníky těchto akcí patří výše uvedená jména 
a další známé postavy jako Jiří Černohorský a další.

Obrázek 4: Oficiální profil RŽ na FB

https://www.youtube.com/watch?v=2c4IszAAW2Y
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/219452801240016/0/65691-rad-z-ruske-vily/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/219452801240016/0/65691-rad-z-ruske-vily/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/219452801240016/0/65691-rad-z-ruske-vily/
http://raptor-tv.cz/about/
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Sociální sítě:

Hlavním působištěm Žáka pak jsou podle všeho sociální 
sítě. Jeho profil na FB má povolených 5 tisíc přátel a další 
necelé dva tisíce sledujících. Primárně sdílí reportáže Rap-
tor TV či přenosy různých událostí ze světa.

Mimo to také obsahuje řadu fotografií z veřejných akcí, 
jako byla demonstrace u sochy Koněva, setkání rebelů 
v Řeporyjích s poslancem Foldynou a další podobné udá-
losti.

Kromě profilu na FB má také profil na ruské sociální sítě 
Vkontakte.ru. Obsah je takřka identický s FB.

Kromě těchto profilů je ještě k nalezení starší neaktivní 
TW účet.

Odkazy na Žákovy účty:
https://www.facebook.com/robert.zak.52
https://vk.com/robertzak
https://twitter.com/phonetix

Hudba:

Žák podle všeho je nebo přinejmenším býval klávesistou 
bizarní kapely FONETIX. Ta již zřejmě není aktivní, neboť 
v roce 2015 měla poslední dohledatelný koncert. Z kapely 
vzniklé v roce 1991 zbyli jen dva členové: zpěvák Hynek 
Holubec a klávesista Robert Žák. Žák však na tuto kapelu 
stále odkazuje ze svých sociálních sítí. Kapela o sobě na 
profilu na bandzone tvrdí: „Pražská elektronická formace 
PHONETIX vznikla na podzim roku 1991. V současnosti 
je původním členem kapely pouze leader H.H.Christian. 

Zpívá, komponuje, píše texty a na syntezátory jej dopro-
vází Robert „Jarre“ Žák. Kapela nyní hraje svůj originální 
styl hudby, který jednoduše nazývá dark pop. Skupina pro-
šla poměrně velikým vývojem, od temného novoromanti-
smu přes melancholickou orientální hudbu až k nynějšímu 
soundu.“

Zdroj: https://bandzone.cz/phonetix?at=info

Obrázek 6: Další známý aktivista

Obrázek 5: S Petrem Hamplem a dalšími

Obrázek 7: Reportáž z UA

https://www.facebook.com/robert.zak.52
https://vk.com/robertzak
https://twitter.com/phonetix
https://bandzone.cz/phonetix?at=info
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Stránky kapely: http://www.phonetix.cz/

Několik málo recenzí této formace však nabízí odlišný ob-
rázek:

https://cilichili.cz/blog/hudebni-masakry-phonetix/

Shrnutí:

Žák patří k dosud málo známým postavám české dezin-
formační scény. Což je navzdory četnosti jeho výstupů 
s podivem. Sám sdílí i produkuje značné množství dezin-
formačního obsahu, má napojení na nejvýraznější postavy 
tuzemské scény a cestuje kvůli svým reportážím všude 
možně po světě, aniž by bylo zřejmé, kdo tyto cesty fi-
nancuje. Zároveň nemá problém vstupovat aktivně do dění 
v podobě agenta provokatéra a velmi věrohodně vytvářet 
alternativní realitu před kamerami televizí. Bude dobré 
jeho počínání sledovat i nadále.

Zmínky v dalších médiích:

https://manipulatori.cz/jedni-nacionaliste-vadi-druzi-ne-
-aneb-jak-funguje-dezinformacni-scena/

https://hlidacipes.org/zlute-vesty-pocesku-vysoka-skola-
zivota-mandelinka-bramborova-a-napojeni-na-spd/

http://www.phonetix.cz/
https://cilichili.cz/blog/hudebni-masakry-phonetix/
https://manipulatori.cz/jedni-nacionaliste-vadi-druzi-ne-aneb-jak-funguje-dezinformacni-scena/
https://manipulatori.cz/jedni-nacionaliste-vadi-druzi-ne-aneb-jak-funguje-dezinformacni-scena/
https://hlidacipes.org/zlute-vesty-pocesku-vysoka-skola-zivota-mandelinka-bramborova-a-napojeni-na-spd/
https://hlidacipes.org/zlute-vesty-pocesku-vysoka-skola-zivota-mandelinka-bramborova-a-napojeni-na-spd/
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Obrázek je šířen řetězovými emaily.

Máme tu obrázek, který tvrdí, že se jedná fotku z Letné 
a že Milion chvilek klame veřejnost, že touto fotkou do-
kládá údajné statisíce přítomných.

A pak tu máme vyhledávač Google, do kterého když si 
tuto fotku zadáte ve funkci „vyhledávat podle obrázku, tak 
zjistíte, že v souvislosti s „davy na Letné“ jí najdete pou-
ze na různých dezinformačních webech, které jsou zjevně 
proti Milionu chvilek, sám Milion chvilek ji nikde nepou-
žil, stejně jako oficiální média.

A nakonec pak najdeme článek z briského deníku Daily 
Mail z roku 2011, který přistihl produkci kuchařské sou-
těže „Masterchef“ Gordona Ramsaye, který touto foto-
montáží dokládal „tisíce a tisíce“ uchazečů, kteří se chtěli 
v Los Angeles do této soutěže přihlásit.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2007307/So-
-people-turn-Gordon-Ramsays-Masterchef-auditions-pro-
ducers-enhance-crowd-scene.html

Takže nikoliv Letná v roce 2019, ale Los Angeles o 8 let 
dříve.

Příklad hoaxu z řetězového e-mailu

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2007307/So-people-turn-Gordon-Ramsays-Masterchef-auditions-producers-enhance-crowd-scene.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2007307/So-people-turn-Gordon-Ramsays-Masterchef-auditions-producers-enhance-crowd-scene.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2007307/So-people-turn-Gordon-Ramsays-Masterchef-auditions-producers-enhance-crowd-scene.html
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Monitoring vybraných facebookových skupin pro prosinec 2019

Skupina 1  
Fanklub Tomia Okamury  
(uzavřená skupina)

1) Link na skupinu

https://www.facebook.com/groups/466506326891811/

2) Témata a akce

Témata:

První týden
Negativní komentáře k potenciálnímu stavění pomníku 
vlasovcům v pražských Řeporyjích. Tvrdá kritika Pavla 
Novotného, podpora ruského pohledu na danou situaci.

Druhý týden
Reakce na útok střelce v ostravské nemocnici, podpora le-
gálního držení zbraní
Negativní komentáře k výstupu Pavla Novotného a k jeho 
záměru postavit pomník vlasovcům v pražských Řepory-
jích.
Kladné odezvy na vítězství konzervativců ve Velké Bri-
tánii, podpora ochoty vystoupit z EU. Vyjádření obav, že 
odchod mohou zhatit „západní agenti“.

Třetí týden
Kritika integrace uprchlíků. Šíření paniky z narůstající-
ho počtu imigrantů v ČR. Kritika Švédska a Německa za 
jejich vstřícný přístup k migrantům, poskytování financí 
a benefitů uprchlíkům. Členové skupiny poukazují na to, 
že občané těchto států se nemají zdaleka tak dobře, jako 
se mají uprchlíci.

Čtvrtý týden
Kritika postoje k uprchlíkům v Německu a Francii.
Kritika České televize za její údajnou zaujatost, jed-
nostranné zprávy.

Témata pro celý měsíc:
Podpora modelu tradiční rodiny, odsuzování výchovy dětí 
rodiči stejného pohlaví.

Šíření strachu z migrantů. Kritika Německa za migrační 
politiku
Poukazování na zvyšování cen potravin, srovnávání cen 
a kvality s obdobím před rokem 1989, nicméně ceny ne-
jsou očišťovány o inflaci. Členové skupiny mluví o vyš-
ší kvalitě před rokem 1989, ale již nezmiňují nedostatek 
a omezený sortiment.
Kritika České televize a jejího způsobu hospodaření, Čes-
ké televizi je vytýkáno, že informuje pouze jednostranně 
a že vedení rozkrádá vybrané koncesionářské poplatky.
Podpora skupin domobrany.
Kritika neziskových organizací za zpronevěřování financí, 
resp. využívání financí k vměšování se do politik cizích 
zemí.

3) Napadané instituce / státy

Německo, Francie

EU, Piráti, TOP 09

4) Napadané osoby

Greta Thunberg, Andrej Babiš, gen. Petr Pavel

5) Podporované instituce / státy

Rusko, Čína

6) Podporované osoby

Daniel Landa, Miloš Zeman, Matteo Salvini

7) Propojení na následující weby / skupiny

Parlamentní listy, Česká věc

https://www.facebook.com/groups/466506326891811/


Pravidelný přehled  
české dezinformační scény prosinec 2019

23



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény prosinec 2019

24



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény prosinec 2019

25



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény prosinec 2019

26

Skupina 2  
STOP (zlegalizované) ilegální migraci  
(uzavřená skupina)

1) Link na skupinu

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

2) Témata a akce

Témata:

První týden
Negativní komentáře k hlasování Pirátů, ODS, TOP09 pro 
přijetí uprchlických sirotků.
Negativní komentáře k potenciálnímu stavění pomníku 
vlasovcům v pražských Řeporyjích.
Hojné komentáře a sdílení článků týkajících se zábran na 
vánočních trzích v ČR, Německu a jiných státech, s tím 
spojována kritika islámu, negativní postoje k imigrantům.
Komentáře k akci Milion chvilek – názory, že akce je za-
placená, že slouží k rozvrácení republiky.

Druhý týden
Sdílení článků o imigrantech ve Švédsku, které poukazují 
na agresivitu migrantů, mnohdy šíří strach z přijetí uprch-
líků.
Kritika rozhodnutí nejvyššího soudu, který se zastal so-
málské studentky s hidžábem, resp. jí povolil nosit jej ve 
škole. Názory, že islám je třeba zakázat zákonem apod.
Reakce na útok střelce v ostravské nemocnici – mnoho 
členů fb skupiny zastává názor, že by lidé měli chodit 
ozbrojeni, aby podobným případům mohli zabránit.
Sdílení článků o tom, že Evropská komise představí v roce 
2020 Nový Evropský pakt o imigraci a azylu. Členové fb 
skupiny vyjadřují podporu pro vystoupení z EU.
Odchod Británie z EU – pozitivní reakce, názory, že ČR by 
si měla vzít příklad z Velké Británie.

Třetí týden

Kritika Německa za přijímání uprchlíků, poukazování na 
to, že kvůli financím vydaným na podporu život/etablová-
ní uprchlíků nejsou finance na podporu např. seniorů a ně-
meckých občanů všeobecně.

Kritika migrantů kvůli velké finanční podpoře, kterou do-
stávají.

Čtvrtý týden
Česká televize vykreslována jako nepravdomluvná, dle 
členů fb skupiny nevysílá neutrální zprávy, ale zaujaté.
Šíření strachu z přijímání uprchlíků do ČR.
Komentáře k novoročnímu projevu Čaputové – Čaputová 
je členy fb skupiny vnímána negativně.
Komentáře k novoročnímu projevu Miloše Zemana – pod-
pora.

Témata pro celý měsíc:
Sdílení článků, které popisují různé útoky spáchané imi-
granty v Německu, šíření paniky a strachu z přijímání 
uprchlíků
Obrana existence skupin domobrany.
Sdílení článků o imigrantech ve Švédsku, které poukazují 
na agresivitu migrantů, mnohdy šíří strach z přijetí uprch-
líků.
Podpora tradiční rodiny, názory vyjadřující nesouhlas s ji-
nými modely. Kritika homosexuality.

Akce:

n/a

3) Napadané instituce / státy

Německo, Švédsko, USA

NATO, EU

https://www.facebook.com/groups/407984762727130/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/407984762727130/?ref=group_browse_new
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4) Napadané osoby

Angela Merkel, Jan Hamáček, G. Soros, Emmanuel Ma-
cron, Pavel Novotný

5) Podporované instituce / státy

Rusko, Čína

 6) Podporované osoby

Vladimir Putin, Tomáš Ortel, Matteo Salvini

7) Propojení na následující weby / skupiny

Raptor TV, Česká věc, Parlamentní listy, Ľuboš Hrica,  
Aeronet
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Skupina 3  
PROTI ISLÁMU V EVROPĚ/GEGEN 
DEN ISL  
(uzavřená skupina)

1) Link na skupinu

https://www.facebook.com/groups/111329019069942/ 
?ref=group_browse_new

2) Témata a akce

První týden
Negativní ohlasy k možné výstavbě pomníku vlasov-
cům v Pražských Řeporyjích, o vlasovcích se mluví jako 
o Hitlerových vojácích.
Komentáře k teroristickému útoku na London Bridge – vy-
zdvihovány hrozby související s imigrací, o imigrantech 
a muslimech je referováno jako o agresorech.

Druhý týden
Kritika rozhodnutí nejvyššího soudu, který se zastal so-
málské studentky s hidžábem, resp. jí povolil nosit jej ve 
škole. Od členů skupiny převládá intolerance, nepochope-
ní, volání o návratu imigrantů / muslimů zpět do jejich 
zemí.
V souvislosti s incidentem střelby v ostravské nemocnici 
je hojně podporováno legální držení zbraní.
Kritika České televize za její neobjektivitu.
Kritika Istanbulské úmluvy za prohlubování nerovnosti 
mezi pohlavími.
Pozitivní reakce na vítězství konzervativců ve volbách ve 
Velké Británii a vyjádření podpory brexitu.

Třetí týden
Šíření článků o násilí, které páchají migranti, převážně ve 
Švédsku, Německu.
Články o Viktoru Orbánovi a jeho odmítavému postoji 
k přijímání migrantů.
Kritika Německa za využití financí na podporu uprchlíků 
a ne svých občanů.

Čtvrtý týden
Šíření článků o násilí, které páchají migranti, převážně ve 
Švédsku, Německu.

Témata pro celý měsíc:
Sdílení článků o imigrační politice Německa, o přijímání 
uprchlíků Německem a jeho kritika.
Podpora rozšíření držení zbraní.
Švédsko dáváno za příklad jako země, která se potýká 
s problémy spojované s násilím kvůli přijatým uprchlíkům.
Příspěvky proti netradiční rodině, proti homosexuálům.

3) Napadané instituce / státy

Německo, Francie

4) Napadané osoby

Angela Merkel, Emmanuel Macron

5) Podporované instituce / státy

Rusko

6) Podporované osoby

Petr Hampl, Viktor Orbán

7) Propojení na následující weby / skupiny

Parlamentní listy

https://www.facebook.com/groups/111329019069942/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/111329019069942/?ref=group_browse_new


Pravidelný přehled  
české dezinformační scény prosinec 2019

31



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény prosinec 2019

32


