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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 prolí-
ná podpora ekonomických 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 prvního čtvrtletí jsme začali připravovat stručné 
týdenní souhrny popisující vybrané dezinformační weby, 
tak jak nám je identifikuje IT analýza a naši pracovníci 
a to zhruba v rozsahu odpovídajícímu příloze měsíčního 
přehledu, který bude zachován. V měsíčním přehledu tedy 
naleznete jejich souhrn a na webu najdete podrobnější in-
formace v týdenním členění. Obdobně začínáme průběžně 
zveřejňovat monitor vybraných Facebookových skupin 
a chystáme zveřejnění dB řetězových e-mailů.

Tento měsíční přehled se k Vám dostává s výrazným zpož-
děním, je způsobeno tím, že jsme prioritně vydali zpraco-
vané přehledy k dezinformačním aktivitám zneužívajícím 
současnou epidemii a zahájili speciální monitor těchto ak-
tivit, který poskytujeme zájemcům z řad medií, ale i tím, 
že řada našich „elfů“ je v rámci své „neelfí práce “ nasaze-
na v „první linii“ řešení epidemie a jejich dopadů.

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 kau-
zy v ruském informačním prostoru a jejich přeliv do české-
ho 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 (Twit- 
ter, Vkontaktě, Quora a další).

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-

-elfove.cz, kde upozorňujeme především na pravidelné 
týdenní souhrny a speciální souhrny k dezinformačním 
aktivitám v rámci současné epidemie.

Protože samozřejmě i naše aktivita je cílem protiopatření 
organizátorů dezinformačních a vlivových opatření, pak 
pokud si nejste jisti, která zpráva je publikovaná námi 
(běžný postup je vydávání zpráv a stanovisek, které se vy-
dávají za stanoviska subjektu, který je cílem diskreditace), 
ověřte si ji prosím na výše uvedeném webu nebo u našich 
veřejných mluvčí.

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

Témata v únoru

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

 » Sílil narativ proti EU, kdy je EU líčena jako diktátorská 
organizace, která konspiračně podporuje migraci 
a islám a silně potlačuje národní zájmy. Současně je EU 
líčena jako neschopný spolek.

 » Migrace, uprchlíci a islám jsou sami o sobě silným 
tématem, jsou líčeni jako okamžitá hrozba, proti které 
Západ nezasahuje.

 » Pokračují útoky proti NATO a USA, sílí adorace Ruska 
(jeho vojenské síly, kultury, historických zásluh). 
Pokračuje přepisování historie ve prospěch Ruska 
(„2. sv. válku zahájilo Polsko společně s Německem“).

 » Ekologické téma (změny klimatu) bylo nahrazeno 
epidemií COVID19, kdy se objevují různé konspirační 
teorie obviňující ze vzniku a záměrného šíření USA 
a NATO.

 » Pokračují útoky na instituce ČR (BIS, veřejnoprávní 
media) a k tomu jsou využívána témata voleb do 
mediálních rad a tender na dálniční známky.

 » O něco zeslábly útoky na Milion chvilek, ale trvají 
(obvinění z nacismu a fašismu, snaha o převrat).

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“ a souběžně jsou 
napadány narativy opačné.

 » Proruský dezinformační obsah a proruské narativy 
sledovanými kanály aktivně šíří ve velké míře politická 
strana SPD a její příznivci.
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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 únoru 2020 se zaměřením na šířené narativy celkově (počty článků, 
v nichž byl použit uvedený narativ, v jednom článku může být použito více narativů). Pozorujeme dominanci narativu Proti EU.
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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 kon-
zervativních a křesťanských hodnot, jako protipól „deka-
dence Západu“ atp.) a glorifikuje prezidenta Putina coby 
osvíceného silného vůdce.

Kvantitativní souhrn

Přehled za únor 2020:

 » v únoru 2020 bylo zpracováno v našem systému 
123 156 článků v CZ

 » do alespoň jedné z 23 mcats zaměřených na 
propagandu „spadlo“ 260 článků

 » alespoň jeden ze 4 vybraných narativů (Proti EU, Proti 
NATO, Proti USA a Proruský) zazněl ve 130 článcích

 » pozorujeme dominanci narativu Proti EU.

Do čela dezinformační webů se dere Euportal.cz, který 
v únoru obsadil druhé místo. Sputnik na čtvrtém místě si 
mírně pohoršil. Ve vedení zůstává Pravýprostor.cz.

Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v únoru 2020 se zaměřením na šířené narativy po dnech.
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Příklady článků podle hlavních narativů:

Proti EU narativ

Titulek: Jak dlouho ještě budeme poslouchat politické 
žvanily? Jak dlouho ještě budeme setrvávat v nerov-
ném svazku s EU?

http://svobodnenoviny.eu/jak-dlouho-jeste-budeme-po-
slouchat-politicke-zvanily-jak-dlouho-jeste-budeme-setr-
vavat-v-nerovnem-svazku-s-eu/

Citace: Země Visegrádu spojte se a společně předložte 
národům memorandum o vystoupení z EU. Nemá smysl 
nadále setrvávat v nerovném svazku, který nás stojí obrov-
ské peníze a přitom je omezována naše státnost a samo-
statnost. Není důvod, abychom podléhali sebemrskačství 
a diktátu Bruselu-potažmo Berlína. Německá hydra by 
ráda požrala opět celý svět a je tedy načase dát ji pořád-
nou ránu pěstí přesně po vzoru Britů.

Proti NATO

Titulek: Češi by při ruském útoku počkali na USA? 
Američané si to myslí

https://cz.sputniknews.com/nazory/2020021111486694-
cesi-by-pri-ruskem-utoku-pockali-na-usa-americane-si-

-to-mysli/

Citace: Co to je pomocná ruka? NATO není schopno zničit 
například řezníky Islámského státu*. Alianční představite-
lé se mnohdy vidí jako vítězové války nad Ruskou federací. 
Naši vojáci jsou v Afghánistánu, protože to současné po-
litické špičky chtějí. Krev našich vojáků má být důkazem 
oddanosti ČR zájmům USA. To je špatná doktrína, která 
funguje i na pokryteckém zjednodušení, že u Kábulu boju-
jeme za Prahu

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

Proti USA

Titulek: Drama v Mnichově: Globálnímu pořádku 
v čele s USA nadešel konec. Názor

h t t p s : / / c z . s p u t n i k n e w s . c o m / n a z o r y /
2020021611508917-drama-v-mnichove-globalnimu-po-
radku-v-cele-s-usa-nadesel-konec/

Citace: Mnichovská konference pro bezpečnost letos pro-
bíhá v přísném souladu s negativními stereotypy o Ameri-
čanech. S jistou nadsázkou je to stereotyp kovboje, který se 
neumí chovat, na jednáních si dává nohy na stůl, aktivně 
žertuje na pohřbech a jako hlavní argument ve sporech 
používá oblíbenou zbraň.

Proruský narativ

Titulek: Tohle musíte číst: Evropa zemře s Amerikou, 
anebo bude žít s Ruskem

https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-k-zamysleni/
tohle-musite-cist-evropa-zemre-s-amerikou-anebo-bude-
zit-s-ruskem/

Citace: Moskva ví, že se zde jedná o možnost uskutečnění 
prvního jaderného úderu a o nic jiného tu nejde. Nyní to 
chce ale Brusel oznámit oficiálně, protože přišel s tvrze-
ním, že Evropa a obzvláště pobaltské země a Polsko se 
cítí být ohroženi ruskou intervencí na Ukrajině. Další ta-
ková lež, protože o jaké intervenci to hovoří? Jediní, kdo 
na Ukrajině intervenují, jsou USA, EU a NATO, což vedlo 
k puči v Kyjevě. Ale v tomto je Západ přece mistrem světa, 
ve lhaní, až se mu od pusy práší a rovněž v tom, jak po-
mocí novořeči otáčet smysl slov. Lež je pravda, válka je 
mír, válečná operace s použitím bomb je humanitární misí, 
násilný puč je demokratická změna a útočné rakety jsou 
obranným štítem.

http://svobodnenoviny.eu/jak-dlouho-jeste-budeme-poslouchat-politicke-zvanily-jak-dlouho-jeste-budeme-setrvavat-v-nerovnem-svazku-s-eu/
http://svobodnenoviny.eu/jak-dlouho-jeste-budeme-poslouchat-politicke-zvanily-jak-dlouho-jeste-budeme-setrvavat-v-nerovnem-svazku-s-eu/
http://svobodnenoviny.eu/jak-dlouho-jeste-budeme-poslouchat-politicke-zvanily-jak-dlouho-jeste-budeme-setrvavat-v-nerovnem-svazku-s-eu/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020021111486694-cesi-by-pri-ruskem-utoku-pockali-na-usa-americane-si-to-mysli/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020021111486694-cesi-by-pri-ruskem-utoku-pockali-na-usa-americane-si-to-mysli/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020021111486694-cesi-by-pri-ruskem-utoku-pockali-na-usa-americane-si-to-mysli/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020021611508917-drama-v-mnichove-globalnimu-poradku-v-cele-s-usa-nadesel-konec/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020021611508917-drama-v-mnichove-globalnimu-poradku-v-cele-s-usa-nadesel-konec/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020021611508917-drama-v-mnichove-globalnimu-poradku-v-cele-s-usa-nadesel-konec/
https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-k-zamysleni/tohle-musite-cist-evropa-zemre-s-amerikou-anebo-bude-zit-s-ruskem/
https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-k-zamysleni/tohle-musite-cist-evropa-zemre-s-amerikou-anebo-bude-zit-s-ruskem/
https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-k-zamysleni/tohle-musite-cist-evropa-zemre-s-amerikou-anebo-bude-zit-s-ruskem/
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Média nejčastěji šířící proruskou 
propagandu

Média šířící proruskou propagandu

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

pravyprostor.cz, euportal.cz, vlasteneckenoviny.cz, sput-
niknews.com, ceskoaktualne.cz, svobodnenoviny.eu, out-
sidermedia.cz, tydenikobcanskepravo.cz, nwoo.org, nova-
republika.cz, aeronet.cz.

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

Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, 
Protiproud.

Shrnutí témat propagovaných vybranými dezinformačními weby v únoru 2020. Řazeno shora od nejčastějších témat.
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Kvalitativní souhrn

Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů, podrob-
nější informace naleznete na našem webu (cesti-elfove.cz).

Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, 
Protiproud

Sledované dezinformační platformy se v únoru zabývaly 
několika hlavními tématy, která bezprostředně souvisela 
s aktuálním děním – jednalo se zejména o pandemii ko-
ronaviru, která se z Číny rozšířila do dalších částí světa, 
dále volby do Rady České televize, slovenské parlamentní 
volby a volba ombudsmana. Vedle těchto témat se jednalo 
i o několik témat nesouvisejících, nicméně tvořících přetr-
vávající agendu dezinformačních serverů.

Dominantním tématem dezinformačních platforem byly 
dezinformace spojené s epidemií koronaviru. V tom dez-
informační servery pokračovaly v trendu nastoleném už 
v měsíci lednu. V prvé řadě se tu objevují konspirační 
interpretace onemocnění – označení COVID-19 za biolo-
gickou zbraň vyvinutou USA, případně Kanadou, zejmé-
na cílenou na asijské muže, případně určenou ke snížení 
celosvětového počtu populace. Podobně jako v lednu zde 
najdeme i tvrzení, že celosvětové pandemie virových one-
mocnění jsou nesmírně výhodné pro farmaceutický prů-
mysl. Světová zdravotnická organizace (WHO) je pak pre-
zentována jako prodloužená ruka těchto zájmů.

Jsou rozvíjeny teorie, zda není virus šířen i prostřednic-
tvím bankovek, případně migrantů. V této souvislosti mů-
žeme vidět například kritiku italské vlády a premiéra Con-
teho, který údajně ignoruje závažnost problému (Aeronet).

Dalším tématem, které souvisí s aktuálním děním a které-
mu se weby věnovaly už v lednu, byla kauza tendru systé-
mu na elektronické dálniční známky, který je zde (zejmé-
na na serverech Aeronet a Sputnik) prezentován jako akce 
zpravodajských služeb, zejména Bezpečnostní informační 
služby, sloužící k údajnému plošnému sledování lidí na 
dálnicích. BIS a její práce je přitom terčem útoků dezin-
formačních webů kontinuálně.

Stejně jako v lednu byly pak i v únoru tématem článků 
na těchto webech volby do rad veřejnoprávních médií, 

zejména pak ČT. Pozornost byla věnovaná zejména kri-
tickým reakcím na ekonomku z Institutu Václava Klause 
Hanu Lipovskou, například ze strany 19 senátorů v čele 
s Markem Hilšerem, kteří proti jejímu jmenování sepsali 
otevřený dopis.

Z dalších aktuálních témat zde můžeme jmenovat i kritiku 
přejmenování pražského Náměstí Pod Kaštany před am-
basádou Ruska na Náměstí Borise Němcova, dále inter-
pretace voleb na Slovensku jako souboje údajně probru-
selských a proamerických sil s těmi vlasteneckými, které 
jsou zakotveny zejména ve formátu V4, a rovněž volba 
ombudsmana v České republice, ve kterém servery přebí-
rají vymyšlenou informaci o výhružné sms Šimona Pánka 
těm, kdo budou volit Stanislava Křečka, o které mluvil 
Jaroslav Foldyna v rozpravě před volbou samotnou. Ví-
tězství právě Křečka je pak rámováno jako nepodlehnutí 
takovým tlakům.

Z témat, která se objevují na dezinformačních serverech 
obvykle bez hlubší vazby na aktuální dění, lze jmenovat 
tzv. ochranu tradičních hodnot. V únoru se jednalo o ně-
kolik článků, které se staví výsměšně ke kampani #MeToo 
a rovněž boji proti sexismu a stereotypům, dále kritika kli-
matického hnutí a jeho hlavní postavy Grety Thunbergové.

Server Aeronet se pak věnuje sporu s SPD, což je strana, 
jejíž představitelé byli dříve tímto webem podporování, 
nicméně v posledních měsících se situace otočila. Kon-
krétně v únoru se jednalo o kritiku za hlasování ve pro-
spěch zákona, který omezuje domobrany.

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje pod-
porovaly nebo které dostávaly prostor (netříděno dle 
četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam v příloze 
u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): Vla-
dimir Putin, Václav Klaus, Václav Klaus ml. (Trikolora), 
Emmanuel Macron, Ľuboš Blaha (Směr-SD), Petr Štěpá-
nek, Lukáš Xaver Veselý, Petr Hampl, Stanislav Křeček, 
Matteo Salvini, Andrej Babiš (ANO), Peter Pellegrini, 
Viktor Orbán, Ladislav Jakl, Petr Hájek

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, 

http://www.cesti-elfove.cz
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neziskové organizace, veřejnoprávní média (zejména ČT), 
Andrej Kiska, Zuzana Čaputová, Bezpečnostní informační 
služba, Michal Koudelka, Mikuláš Minář, Milion chvi-
lek pro demokracii, Zdeněk Hřib (Piráti), Pavel Novotný 
(ODS), Marek Hilšer, Miroslav Kalousek (TOP09), Trans-
parency International, Anna Šabatová, Šimon Pánek.

Kvalitativní monitor mainstreamových médií

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

Hlavními aktuálními tématy, kterými se zabývají i dezin-
formační weby, byla nákaza koronavirem, včetně dezinfor-
mací s ním spojených, nebo systém elektronických dálnič-
ních známek a role zpravodajských služeb v něm. V tomto 
případě je důležité zmínit, že dezinformační servery zdů-
razňovaly ve svém rámování situace právě údajný záměr 
plošného „špehování“ lidí na dálnicích ze strany BIS. Tato 
informace nicméně pocházela původně právě ze článků 
v mainstreamovém médiu Seznam Zprávy. Dalšími té-
maty byla migrace, například v podobě porušení smlouvy 
mezi EU a Tureckem ze strany Turecka, aktuální soudní 
rozhodnutí např. ve věci schvalování teroristického útoku 
v Christchurch nebo v případě podpory terorismu ze strany 
bývalého pražského imáma. Mainstreamová média se vě-
novala ve druhé polovině února i Česko-čínským vztahům, 
a to zejména s ohledem na výhrůžný dopis čínské ambasá-
dy adresovaný Kanceláři prezidenta republiky ve smyslu 
možných důsledků cesty předsedy Senátu na Tchaj-wan. 
Mainstreamová média se věnovala i výskytu antisemitské 
literatury v některých e-shopech českých knihkupectví.
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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 syste-
maticky nemapujeme celou síť řetězových e-mailů, ani její 
převážnou část. Přes tato omezení se domníváme, že po-
krýváme všechna nebo drtivou většinu témat komuniko-
vaných tímto kanálem, protože témata komunikovaná ře-
tězovými 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 pokryta. Na geogra-
fické analýze aktuálně pracujeme, tudíž nemůžeme jedno-
značně říct, zda jsou v jednotlivých regionech dominantní 
specifická témata nebo ne.

Některé odpovědi zpracované elfími pracovníky na vybrané 
e-maily lze nalézt na: manipulatori.cz/lexikon/hoax/ Jsou 
vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily, uvozeny v titul-
ku „řetězový mail“. Dále je přebírají media i zájemci z řad 
veřejnosti, zejména ti, co nám posílají řetězové e-maily.

Graf sítě řetězových e-mailů k 5. 4. 2020.

mailto:posli.retezak@seznam.cz
https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
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Za únor jsme zachytili 319 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 vyskytující se v řetězových e-mailech se často vy-
skytují v obdobné podobě a formě na různých místech 
internetu; řetězový e-mail je často pouze prostředek pro 
jejich snazší šíření v cílové skupině (senioři bez profilu 
na sociálních sítí). Mezi nejčastější zdrojové formy patří:

 » Komentář (často nesouvisející) pod článkem na 
zpravodajském webu;

 » článek na sledovaném dezinformačním webu;

 » odkaz na video (např. YT), časté využívání 
cizojazyčných videí, zneužití neznalosti jazyka, ve 
kterém je video produkováno a uvedení zavádějícího 
popisku/kontextu;

 » dehonestující narativ u solidního článku, zasazující ho 
do nepůvodního kontextu (žebříček miliardářů v ČR 
sestavený redakcí Forbes s komentáři typu: „koukejte 
kdo si nakradl nejvíce“);

 » příspěvky na osobních profilech nebo skupinách na 
sociálních sítích, nejčastěji FB.

Kvalita podávaných informací značně kolísá. Od dlou-
hých, profesionálně provedených videí (tento měsíc ze-
jména film o nutnosti vystoupení ČR z EU, dostupný na 
www.pryczeu-film.cz) po texty a koláže nevalných kvalit 
a provedení. V předmětech zasílaných e-mailů lze pozorovat 
snaha o působení na základní emoce vzteku („DO HAJZLU 
S CELOU ZLOČINECKOU UNIÍ!!!“), pobouření („Neuvě-
řitelné (!!) PODÍVEJTE SE LIDI, JAK JSME BLBÍ A PITO-
MÍ!!!“), případně podnícení „zázračného“ odhalení až kon-
spirací („Utajovaný projev prezidenta ČR-číst a přeposílat… 
KDO NEPŘEPOŠLE JE SÁM PROTI SOBĚ.“).

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

V únoru šlo velmi často o tyto dezinformační weby:
Aeronet.cz, rukojmi.cz, parlamentnilisty.cz, podivinsky.cz, 
czechfreepress.cz

Dále se často objevovaly weby:
Severoceskapravda.cz, pozitivnisvet.cz, protiproud.cz, 
arfa.cz, zvedavec.org, krusnohorec.webnode.cz, naseslo-
vensko.net

Mezi zdroji řetězových e-mailů se objevují na články 
z webů monitorovaných v kapitole Media: aeronet.cz, par-
lamentnizpravy.cz, protiproud.cz

Ze sociálních sítí se často objevuje sdílení původně psané 
jako statusy na FB, případně síť VKontakte, sporadicky se 
sdílí texty původně z diskuzních fór emimino.cz, případně 
ze sekce komentářů zpravodajských serverů (novinky.cz). 
Pokračuje využívání blogových služeb zavedených infor-
mačních serverů aktualne.cz a idnes.cz.

Zneužívají se zprávy se zprávy ze solidních zdrojů (idnes.
cz) s potenciálem zasazení do dříve spuštěných sporných 
informačních kampaní (okomentované vyjádření E. Mus-
ka o využívání kobaltu). V jednotkách případů pozorujeme 
agresivní článek z webu „průhledné“ instituce, například 
jh.kscm.cz, prahavychod.kscm.cz, odboryvaleo.cz

Pokračuje přebírání textů ze slovenska, konkrétně z hlav-
nespravy.sk, sulik.sk, dobrenoviny.sk

Hlavní dezinformační narativy řetězových 
e-mailů v únoru

Shrnutí

Vedoucím tématem je pokračující kritika EU, její vykreslo-
vání jako diktatury, texty hrající na nacionalistickou až 
fašistickou notu, zdůrazňující nutnost až nevyhnutelnost 

http://www.pryczeu-film.cz
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vystoupení ČR z EU pro zachování suverenity. Sílí kritika 
kapitalismu – vybarvení všech bohatých nutně jako zlo-
dějů, komentáře o přijatelné obchodní přirážce. Pokračují 
a dále sílí teorie zasazující nový koronavirus do souboje 
o světovou moc (vznikl v USA apod.).

V souladu s výměnou ekologických témat v běžných mé-
diích za témata koronavirová a ekonomická probíhá i sou-
běžná změna témat ve sledovaném prostoru – vždy i s pří-
slušnou změnou úhlu pohledu.

Nově se objevují témata obdivující aktuální politický vývoj 
v Polsku (odmítání uprchlíků, vzepření proti EU) – a jeho 
obdiv. Nečekaný ohlas vzbudil článek o bombardování 
Prahy v roce 1945, vybarvující proběhlé bombardování 
nikoli jako chybu, nýbrž záměr USA o způsobení škod na 
území dohodou připadlé do sféry vlivu SSSR.

Většina témat a narativů zůstává shodná jako 
v předchozích měsících. Týká se to zejména:

Hrozba islámu a migrace – označování uprchlíků za 
strpěnce, jejich přijímání proti vůli veřejnosti, dokládání 
jejich společensky nepřijatelné chování obrázky a videi 
z různých koutů světa (video z Brazílie, kde žáci šikanu-
jí učitelku, využití jejich brazilského kožního fenotypu 
k jejich představení jako imigrantů z blízkého východu). 
Vykreslování sebehodnocení Arabů jako „vyšší“ rasy, kte-
ří přistupují k Evropanům jako ke slabým, kteří je navíc 
budou ve své hlouposti živit. Nápad na řešení syrské války 
pomocí armády složené ze Syrských uprchlíků.

Kritika Milionu chvilek pro demokracii a Mikuláše Mi-
náře – byť narativ proti podzimu oslabuje, stále je v obě-
hu odvolávání přirovnání stylu oblékání Mikuláše Mináře 
k Hitlerjugend; spojování Milionu s financováním od orga-
nizace Sudetských Němců; snaha členy spolku zesměšnit 
a přirovnávat je ke skupině rozčilujících se malých dětí.

Adorace současného estabilishmentu – popis A. Babiše 
a M. Zemana jako jediné rozumné politické síly, která srd-
natě brání naši zemi před přehnaným diktátem EU; jako 
jediní stojí na odpor proti odevzdání Sudet Německu. Po-
pis A. Babiše jako šikovného obchodníka, který nekradl, 
pouze chytře odhalil děravé zákony, které si samy připra-
vily předchozí vlády.

Dezinformační narativ spočívá na kritice EU a kapita-
lismu – EU nás využívá jako čisté plátce, montovnu a od-
padkový koš Evropy. Pomocí velkých evropských firem 
z naší země pouze odsává finanční zisky. Postesknutí nad 
tím, že všechny větší firmy jsou vlastněné ze zahraničí 
a zůstáváme k smíchu („Analýza ČR americkým obča-
nem: schopný národ, ale bez disciplíny, montovna EU“). 
Z té trochy, která zbyde tu je vše rozkradeno místními oli-
garchy (českými miliardáři).

Odvolávání se na tradiční hodnoty – spojeno zejména 
s Pirátskou stranou, vykreslení jejich členů jako morál-
ně pokleslých a zkažených (Pirát chodí s pornoherečkou, 
Pirátka zpívá o drogách). Ve zvýšené míře se vynořuje 
kritika homosexuality, případně spojeno s propagačním 
videem slovenské strany kotlebovců („Propagační video 
slovenské strany Kotleba – Ľudová strana Naše Sloven-
sko – vykresluje Brusel jako město zcela ovládnuté Afri-
čany, muslimy a LGBT ideologií“).

Romové – jejich obrazné přirovnání k současným uprch-
líkům, jako memento nevydařeného pokusu o integraci. 
(„v Británii už neomarxisté vychovávají negramoty, ne-
smíme to u nás dopustit“).

Adorace Ruska – očišťování ruské historické role („Putin 
otevírá archivy, které dokazují že 2. světovou válku zača-
lo Německo ve spolupráci s Polskem a ne se Stalinem“); 
podpora Ruského narativu o Krymu („podpora ruského 
narativu ohledně Krymu, atd. Putin zastavil rozkrádání 
Ruska“); jeho vybarvení jako aktuálního rozumného spo-
jence („Apel na rozumný přístup k Rusku, dnešní Rusko 
není SSSR, stejně jako Německo již není nacistické“); pří-
padně vykreslení V. Putina jako silného vůdce s rozum-
ným přístupem („Putin zakázal všem úředníkům vlastnit 
bankovní účet v zahraničí“).

Podporované osoby a organizace – Rusko, A. Babiš, 
V. Putin, M. Zeman, KSČM, SSSR, N. Farage, T. Okamu-
ra, V. Klaus ml.

Cílové oběti a organizace – P. Novotný (Řeporyje), 
V. Jourová, D. Feri, P. Fiala, P. Pavel, J. Drahoš, USA, EU, 
Milion Chvilek, Gregorová, M. Minář, Z. Svěrák, B. Ga-
tes, A. Merkel



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény únor 2020

12

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 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, budete jej postupně 
i nacházet na našem webu www.cesti-elfove.cz.

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 únor

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:

Hoaxy a odpor proti migraci včetně útoků na EU v tomto 
kontextu, která údajně činí různé netransparentní kroky, 
aby umožnila usídlení migrantů v EU. Líčení nebezpečí 
ze strany migrantů, konspirační teorie ohledně podpory 
migrace ze strany EU. Silně je probírána situace na řecké 
hranici.

Požadavky na vystoupení ČR z EU a NATO. EU je líče-
na jako diktatura a současně jako neschopná a neefektivní 
organizace, která ČR ekonomicky škodí. Na NATO je 
útočeno v souvislosti s Ruskem, ale i s členstvím Turecka.

Adorace Ruska (jeho vojenské síly, slovanské vzájemnosti, 
kultury). Podpora Ruska v přepisování historie (zahájení 
2. sv. války), kritika za snahu MČ Prahy 6 k odstranění 
sochy I. S. Koněva na Praze 6.

Podpora V4 ve smyslu podpory politiky Polska 
a Maďarska (důraz na nacionalismus, vládu pevné ruky, 

„tradiční hodnoty“).

Cíle útoků:

NATO, EU, Německo, Turecko, ČSSD, TOP09, Piráti, 
Milion chvilek, neziskové organizace v Řecku, A. Kiska, 
M. Minář, R. Banga, Z. Hřib, G. Soros

Podporované osoby a subjekty:

Rusko, V. Putin, M. Kotleba, T. Ortel, S. Křeček, A. Babiš, 
T. Okamura, M. Zeman

Přispěvatelé čerpají zejména z těchto dezinformačních 
webů: Sputnik News, Pravý prostor, První zprávy, Parla-
mentní listy, Svobodné noviny, Středoevropan, Hlavne-
spravy, Eurozprávy.

http://www.cesti-elfove.cz
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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 ID 3475:

Konečně POZITIVNÍ zpráva!!!

Velice závažná zpráva pro vyděšené lidi z koronaviru

Proč to Česká televize nezdůrazňuje, aby dávala lidem na-
ději?

Zpráva převzata z Reuters je natolik závažná, a hlavně 
uklidňující, že snad výjimečně zveřejňujeme hned, aniž 
ověřujeme:

hrůza Wu-chanu je minulostí, lidé se vrací do práce a do-
dávky do Evropy se obnovily, jak dnes oznámil a potvrdil 
i guvernér ČNB Rusnok.

Skvělá zpráva.

Do práce se mohou vrátit například lidé, kteří se podílejí 
na výrobě léků, zdravotnických potřeb či výrobků denní 
potřeby.

Postupně se budou k normální činnosti ve Wu-chanu, který 
je důležitým průmyslovým centrem, vracet i další sektory 
důležité pro ekonomiku země. S návratem lidí do práce 
souvisí rušení některých dopravních omezení v různých 
částech země. Školy ve Wu-chanu však zůstávají zavřené 
a u hromadné dopravy stále platí určitá omezení, píše Reu-
ters. Samozřejmě to ještě chvíli potrvá, ale konečně si tam 
lidé mohou vydechnout, byť s rouškou.

Doplnění

A nyní by bylo i zajímavé dohledat, jak se mnozí ironicky 
„komunistické Číně“ smáli, že staví narychlo provizorní ne-
mocnice pro takový nával nemocných. Nyní to přišlo k nám, 
a politici, co chtěli vydělat na zesměšňování a urážkách 
Číny a postižených občanů (Pirátem Hřibem a jeho pro-
vokacemi počínaje a různými aktivisty jako je Janda od tyče 
z Evropských pseudohodnot konče) jsou vytřeštění, jak to ta 
komunistická Čína zvládá a jak Evropa šílí. A politici se na-
jednou stahují do sklepů, místo aby stáli neohroženě v čele 
a pomáhali, kde je třeba. (Až na vládu, která jede nadoraz)

Příklad hoaxu z řetězového e-mailu

Toto by měla veřejnoprávní televize vysílat jako „placebo“ 
pro vyděšené, zoufalé lidi“, které 24 hodin denně straší, že 
umřou!

Pomozte vyděšeným, hlavně osamoceným lidem touto 
zprávou, že není konec světa. Děkujeme

Komentář:

Česká televize věnovala Wu-chanu dokonce celé téma.

https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/703108-wu-chan

A samozřejmě se věnovala i tomu, že epidemie ustu-
puje. Poslední speciální materiál na tohle téma je třeba 
zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3058972-epide-
mie-koronaviru-v-cine-zpomaluje-zlepseni-situace-vy-
uziva-i-tamni-propaganda. Nebo taky zde: https://ct24.
ceskatelevize.cz/svet/3057782-razantni-opatreni-v-cine-
koronavirus-zpomalila-jinde-se-ale-uplatnovat-nemela-

-tvrdi a nebo 20. 3. vysílala na ČT 24 reportáž na téma 
nákaz v provincii Ch-pej.

Prostě, ČT si tématu všímá a komentuje, pozor, pokles no-
vých nakažených. To znamená, že lidi pořád koronavirus 
dostávají, jen jich je méně a méně jich umírá. Ať si kaž-
dý udělá názor sám, zda tohle je konec epidemie… ČT si 
také – a to je možná důvodem, proč se o ní tak píše – vší-
má, že si zpomalení epidemie všímá komunistická propa-
ganda. Slaví úspěchy lidu a strany.

Mimochodem, TV Nova přinesla informaci, že „úřady 
jsou ale opatrnější a varují před druhou vlnou nákazy.“ 
(https://www.kurzy.cz/zpravy/535531-wu-chan-nema-
zadny-novy-pripad-nakazy-obava-se-druhe-vlny-epide-
mie/). Objevují se i dohady, zda úřady v Číně nemanipu-
lují s čísly – konečně i začátek epidemie byl doprovázen 
těmito zprávami o tajení údajů.

Dobrých zpráv je třeba, ale ne takových, které nám dají 
mylné naděje. Epidemie v naší zemi propukla později 
a rozhodně nestačí jen počkat a chovat se jako obvykle. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/703108-wu-chan
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3058972-epidemie-koronaviru-v-cine-zpomaluje-zlepseni-situace-vyuziva-i-tamni-propaganda
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3058972-epidemie-koronaviru-v-cine-zpomaluje-zlepseni-situace-vyuziva-i-tamni-propaganda
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3058972-epidemie-koronaviru-v-cine-zpomaluje-zlepseni-situace-vyuziva-i-tamni-propaganda
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3057782-razantni-opatreni-v-cine-koronavirus-zpomalila-jinde-se-ale-uplatnovat-nemela-tvrdi
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3057782-razantni-opatreni-v-cine-koronavirus-zpomalila-jinde-se-ale-uplatnovat-nemela-tvrdi
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3057782-razantni-opatreni-v-cine-koronavirus-zpomalila-jinde-se-ale-uplatnovat-nemela-tvrdi
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3057782-razantni-opatreni-v-cine-koronavirus-zpomalila-jinde-se-ale-uplatnovat-nemela-tvrdi
https://www.kurzy.cz/zpravy/535531-wu-chan-nema-zadny-novy-pripad-nakazy-obava-se-druhe-vlny-epi
https://www.kurzy.cz/zpravy/535531-wu-chan-nema-zadny-novy-pripad-nakazy-obava-se-druhe-vlny-epi
https://www.kurzy.cz/zpravy/535531-wu-chan-nema-zadny-novy-pripad-nakazy-obava-se-druhe-vlny-epi
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Napsat, že se snaží jen vláda, je plivnutí do očí všem sta-
rostům, zastupitelům v městech a vesnicích, kteří se snaží, 
aby nevypadly základní služby a aby sami sehnali ochran-
né pomůcky, které prostě nejsou. Musíme být nadmíru 
odpovědní vůči sobě a svému okolí. Jen tak tu nebudeme 
mít tisíce mrtvých jako Číně nebo Itálii. Hledání spiknutí 
v tom žádnou pozitivní roli nesehraje.
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Monitoring vybraných facebookových skupin

Monitorovaná FB skupina:  
STOP (zlegalizované) ilegální migraci 

1) Odkaz na skupinu

https://www.facebook.com/groups/407984762727130/

2) Témata a akce

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).

Skupina se primárně drží svého názvu a téměř všech-
ny příspěvky se zabývají otevřením tureckých hranic 
a přesunem migrantů na řecko-tureckou hranici. Ve sku-
pině jsou sdíleny články ze Sputniku o tom, že uprchlí-
ků budou brzy miliony (https://cz.sputniknews.com/ 
svet/2020030211582594-uprchliku-budou-brzy-miliony- 

-erdogan-prohlasil-ze-turecko-neuzavre-pro-uprchliky- 
-hranice-s-eu/?fbclid=IwAR1OeQKhCZS3iO8kv5PrJe0e 
6ikZsdsDWuNIvrpMORSzaSPy2srvK3E_hR4), většinou 
jde pak o videa a sdílené příspěvky z Facebooku, které 
tvrdí, že jde o záběry z hranice a zachycují davy lidí, které 
se snaží hranici překročit. Šíří se informace o tom, že mi-
granty napříč Tureckem na hranici sváží turecké autobusy, 
a že mezi nimi jsou turečtí vojáci, kteří na povel Erdo-
gana mají pomoci „nastolit neo-Ottomanské impérium“. 
Tématu se také týkají informace vymezující se vůči ne-
ziskovým kancelářím, jež tvrdí, že „v Řecku bijou nezis-
kovkáře“ (https://pravyprostor.cz/recka-trpelivost-pretekla- 

-na-ostrovech-uz-bijou-neziskovkare/?fbclid=IwAR1CO-
kUxSVRMQMDtusRgenxIsRxN5MywjQ7dAdrL7S1ry-
XD5EcmErgaV_KU).

https://www.facebook.com/groups/407984762727130/
https://cz.sputniknews.com/svet/2020030211582594-uprchliku-budou-brzy-miliony-erdogan-prohlasil-ze-turecko-neuzavre-pro-uprchliky-hranice-s-eu/?fbclid=IwAR1OeQKhCZS3iO8kv5PrJe0e6ikZsdsDWuNIvrpMORSzaSPy2srvK3E_hR4
https://cz.sputniknews.com/svet/2020030211582594-uprchliku-budou-brzy-miliony-erdogan-prohlasil-ze-turecko-neuzavre-pro-uprchliky-hranice-s-eu/?fbclid=IwAR1OeQKhCZS3iO8kv5PrJe0e6ikZsdsDWuNIvrpMORSzaSPy2srvK3E_hR4
https://cz.sputniknews.com/svet/2020030211582594-uprchliku-budou-brzy-miliony-erdogan-prohlasil-ze-turecko-neuzavre-pro-uprchliky-hranice-s-eu/?fbclid=IwAR1OeQKhCZS3iO8kv5PrJe0e6ikZsdsDWuNIvrpMORSzaSPy2srvK3E_hR4
https://cz.sputniknews.com/svet/2020030211582594-uprchliku-budou-brzy-miliony-erdogan-prohlasil-ze-turecko-neuzavre-pro-uprchliky-hranice-s-eu/?fbclid=IwAR1OeQKhCZS3iO8kv5PrJe0e6ikZsdsDWuNIvrpMORSzaSPy2srvK3E_hR4
https://cz.sputniknews.com/svet/2020030211582594-uprchliku-budou-brzy-miliony-erdogan-prohlasil-ze-turecko-neuzavre-pro-uprchliky-hranice-s-eu/?fbclid=IwAR1OeQKhCZS3iO8kv5PrJe0e6ikZsdsDWuNIvrpMORSzaSPy2srvK3E_hR4
https://pravyprostor.cz/recka-trpelivost-pretekla-na-ostrovech-uz-bijou-neziskovkare/?fbclid=IwAR1COkUxSVRMQMDtusRgenxIsRxN5MywjQ7dAdrL7S1ryXD5EcmErgaV_KU
https://pravyprostor.cz/recka-trpelivost-pretekla-na-ostrovech-uz-bijou-neziskovkare/?fbclid=IwAR1COkUxSVRMQMDtusRgenxIsRxN5MywjQ7dAdrL7S1ryXD5EcmErgaV_KU
https://pravyprostor.cz/recka-trpelivost-pretekla-na-ostrovech-uz-bijou-neziskovkare/?fbclid=IwAR1COkUxSVRMQMDtusRgenxIsRxN5MywjQ7dAdrL7S1ryXD5EcmErgaV_KU
https://pravyprostor.cz/recka-trpelivost-pretekla-na-ostrovech-uz-bijou-neziskovkare/?fbclid=IwAR1COkUxSVRMQMDtusRgenxIsRxN5MywjQ7dAdrL7S1ryXD5EcmErgaV_KU
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Dále se také objevují dezinformační texty týkající se institu-
tu strpění (https://www.ceska-justice.cz/2019/10/cr-musi- 

-zavest-institut-strpeni-cizince-i-clovek-bez-naroku-azyl-
ma-mit-prava-uprchlika/?fbclid=IwAR0LMflHze2R5PA-
GvLwMCt_Afqq4K4OqS99uh_yb3-oVIE7A73As7f-
cY48w), příspěvky o Slovenských volbách (podpora 
Kotleby), urážlivé diskuze pod odkazy na články o posled-
ních protestech Milionu chvilek a dvakrát informace o po-
žáru kostela Saint Trivier de Courtes ve Francii, kterou 
skupina automaticky spojuje s migranty. Koronavirus se 
překvapivě zatím vyskytuje velice zřídka.

3) Napadané instituce / státy

NATO, EU, ČSSD, Turecko, Milion chvilek, neziskovky 
v Řecku, opoziční politické strany

4) Napadané osoby

Andrej Kiska, Robert Banga, Věra Jourová, George Soros, 
Václav Havel, R. Erdogan, Tomáš Zdechovský Anna Geis-
lerová, Mikuláš Minář, Zdeněk Hřib, Igor Matovič

5) Podporované instituce / státy

Rusko

6) Podporované osoby

Marián Kotleba, Tomáš Ortel, Stanislav Křeček, Andrej 
Babiš

7) Propojení na následující weby / skupiny

První zprávy, denniks.sk, svobodnenoviny.eu, Česká justi-
ce, Sputnik News, Pravý prostor (+ FB profil Ministerstvo 
nepříjemné pravdy)

https://www.ceska-justice.cz/2019/10/cr-musi-zavest-institut-strpeni-cizince-i-clovek-bez-naroku-azyl-ma-mit-prava-uprchlika/?fbclid=IwAR0LMflHze2R5PAGvLwMCt_Afqq4K4OqS99uh_yb3-oVIE7A73As7fcY48w
https://www.ceska-justice.cz/2019/10/cr-musi-zavest-institut-strpeni-cizince-i-clovek-bez-naroku-azyl-ma-mit-prava-uprchlika/?fbclid=IwAR0LMflHze2R5PAGvLwMCt_Afqq4K4OqS99uh_yb3-oVIE7A73As7fcY48w
https://www.ceska-justice.cz/2019/10/cr-musi-zavest-institut-strpeni-cizince-i-clovek-bez-naroku-azyl-ma-mit-prava-uprchlika/?fbclid=IwAR0LMflHze2R5PAGvLwMCt_Afqq4K4OqS99uh_yb3-oVIE7A73As7fcY48w
https://www.ceska-justice.cz/2019/10/cr-musi-zavest-institut-strpeni-cizince-i-clovek-bez-naroku-azyl-ma-mit-prava-uprchlika/?fbclid=IwAR0LMflHze2R5PAGvLwMCt_Afqq4K4OqS99uh_yb3-oVIE7A73As7fcY48w
https://www.ceska-justice.cz/2019/10/cr-musi-zavest-institut-strpeni-cizince-i-clovek-bez-naroku-azyl-ma-mit-prava-uprchlika/?fbclid=IwAR0LMflHze2R5PAGvLwMCt_Afqq4K4OqS99uh_yb3-oVIE7A73As7fcY48w
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Monitorovaná FB skupina:  
Fanklub Tomia Okamury 

1) Link na skupinu

https://www.facebook.com/groups/407984762727130/

2) Témata a akce

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.

Většinu prostoru zabraly příspěvky o uprchlících na řecko-
-turecké hranici. Šíří se stejné informace – jako třeba auto-
busy, pouze ve větším množství. Dále se skupina zabýva-
la volbami na Slovensku a kritikou I. Matoviče, údajnou 
reportáží RTVS o čipování lidí (https://www.hlavnespra-
vy.sk/rtvs-o-vyhodach-cipovania-ludi-ulahcilo-vstup-kan-
celarii/1892632?fbclid=IwAR0j-56FoDepuMM2pPEL-
jwTIp06gS6ACBRAQCP_fQ5weJ2JCWHOS6Pema8s), 
vystoupení Maďarska z paktu OSN o migraci, demonstra-
ci Milionu chvilek a nové jméno náměstí dnes již Borise 
Němcova.

3) Napadané instituce / státy

EU, Piráti, TOP09, ČT, Milion chvilek, Progresívné 
Slovensko, Turecko, Německo, Piráti

4) Napadané osoby

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

5) Podporované instituce / státy

Rusko, L’udová strana Naše Slovensko, SPD, Maďarsko

6) Podporované osoby

https://www.facebook.com/groups/407984762727130/?ref=group_browse_new
https://www.hlavnespravy.sk/rtvs-o-vyhodach-cipovania-ludi-ulahcilo-vstup-kancelarii/1892632?fbclid=IwAR0j-56FoDepuMM2pPELjwTIp06gS6ACBRAQCP_fQ5weJ2JCWHOS6Pema8s
https://www.hlavnespravy.sk/rtvs-o-vyhodach-cipovania-ludi-ulahcilo-vstup-kancelarii/1892632?fbclid=IwAR0j-56FoDepuMM2pPELjwTIp06gS6ACBRAQCP_fQ5weJ2JCWHOS6Pema8s
https://www.hlavnespravy.sk/rtvs-o-vyhodach-cipovania-ludi-ulahcilo-vstup-kancelarii/1892632?fbclid=IwAR0j-56FoDepuMM2pPELjwTIp06gS6ACBRAQCP_fQ5weJ2JCWHOS6Pema8s
https://www.hlavnespravy.sk/rtvs-o-vyhodach-cipovania-ludi-ulahcilo-vstup-kancelarii/1892632?fbclid=IwAR0j-56FoDepuMM2pPELjwTIp06gS6ACBRAQCP_fQ5weJ2JCWHOS6Pema8s
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Marian Kotleba, Tomáš Ortel, Stanislav Křeček, Tomio 
Okamura, Miloš Zeman, Andrej Babiš.

7) Propojení na následující weby/skupiny

Sputnik News, Eurozprávy, Parlamentní listy, Svobodné 
noviny, První zprávy, Pravý prostor, Česká věc aktuálně, 
Arfa, rukojmi.cz, reformy.cz, stredoevropan.cz, hlavne-
spravy.sk
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Epidemie nového koronaviru a její zneužití 
v informační válce (dopracovaná verze publikovaná 
v předchozím přehledu a dostupná i na webu  
www.cesti-elfove.cz)

Shrnutí

Věcná situace týkající se epidemie nového koronaviru je 
špatná sama o sobě a veřejnost v ČR je vyděšená ještě 
před tím než se objevily vážné dopady, které se navíc bu-
dou zřejmě dále zhoršovat. Taková situace vyžaduje klid, 
kázeň, maximální vnitřní soudržnost společnosti a přede-
vším důvěru v instituce České republiky. Rozbíjení důvěry 
ve vlastní stát a jeho základní hodnoty je ale dlouhodobě 
cílem kremelských informačních operací, k čemuž jsou 
vyžívány jakékoliv příležitosti. Zcela běžné je i využívání 
věcně úplně protikladných narativů, přičemž důležitá je 
jejich konspirativnost a extrémnost.

Hlavními dezinformační narativy jsou:

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

 » prohnilá EU úmyslně nedělá nic;

 » naopak obviňování státu, ČT a ČRo z umělého 
vyvolávání paniky;

 » epidemie COVID-19 má mít spojitost s migrací;

 » spekulace o spojitosti COVID-19 a zaváděním 5G sítí;

 » vrací se spekulace o COVID-19 jako biologické zbrani 
vyvinuté na Západě;

 » vojáci USA při přesunech v rámci cvičení prý rozšiřují 
epidemii koronaviru.

Jasně se ukazuje, že se v Rusku a v ruských mediích dez-
informace ohledně nového koronaviru začínají objevovat 
nejdříve a až později se tento obsah začal ve velké míře 

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

objevovat v českém informačním prostoru a to zpravidla 
na známých a „osvědčených“ dezinformačních serverech, 
jako i v síti řetězových e-mailů.

Je však zjednodušující si představovat šíření jako přímou 
linku, že ruský zdroj otiskne určitou dezinformaci, kterou 
potom otiskují přes kopírák dezinformátoři v Česku a ji-
ných zemí). Jde spíše o ideové vedení, příklady možných 
narativů ukazujících určitým směrem, které jsou pak více 
či méně volnou inspirací pro „zaběhnuté“ české dezin-
formátory standardně šířící prokremelský, protievropský 
a protidemokratický obsah.

Pokud smíme použít vojenské přirovnání pak jde o krátkou 
dávku z kremelského kulometu ve tmě se svítící municí. 
Ta jen navede ostatní „kulomety“ určitým směrem, kterým 
ostatní „spolubojovníci“ začnou pálit rovněž. Z různých 
zbraní a munice. Jiným příměrem může být samotná ná-
kaza. Kremelské narativy jen infikují mediální prostředí 
virem, který se pak již často šíří bez jejich přímého přispě-
ní. I když se nějaký virus neuchytí, nevadí, stačí, že se šíří 
některé z nich.

Dezinformace ohledně koronaviru publikované v ruských 
zdrojích mají zpravidla jedno až dvoutýdenní náskok 
oproti ČR – viz příklady ruských zdrojů a českých zdrojů.

Zdroje v českém jazyce

České řetězové e-maily

1) 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 
cvičení pro případ pandemie, je to cílená epidemie způso-
bená Američany“

http://www.vipnoviny.cz/kdo-stoji-za-vznikem-koro- 
naviru-2019-ncov/?fbclid=IwAR2ueyLR5I9P6VKsc5Ejj-
blC4fHsr1rAUlc1c9e6RXU6jCtFtR4_LP95GXU

http://www.cesti-elfove.cz
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
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2) od začátku února kolovalo video astrologa Baudyše (ak-
tuálně už stažené)

Český astrolog (!) Antonín Baudyš mladší v něm zkoumá 
problematiku koronovirusu. Stojí za to vydržet až do konce.

https://www.youtube.com/watch?v=D7O5Yb2jmnw

3) 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/

4) Od konce ledna koluje tento e-mail:

25. 4. 2003 byl izolován lidský koronavirus patentovým 
úřadem Spojených států, tj. Vláda Spojených států je tímto 
považována za objevitele (držitele patentu)…prý pro mož-
nost léčby bronchitidy.

video: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be 
&v=D7O5Yb2jmnw&fbclid=IwAR1kaILWfoDOiHQ-
V28mEk_7ls4dD0J1XPrJB8lvMkrp3ArYgniQyW-
GcwZrA & app=desktop

České dezinformační weby

Lajkit.cz

10. 3. Řízený kolaps finančního systému. Domino začíná 
padat…

- spekulace o rozšíření COVID-19 z důvodu řízeného kola-
psu finančního systému

2. 3. Pandemická show má nastolit světovou vládu
- epidemie koronaviru COVOD-19 je zaměřena na vytvo-
ření světové republiky

Pravý prostor

10. 3. POCHYBNÝ VÝZNAM EU

- EU nedělá nic proti šíření COVID-19

7. 3. KORONAVIRUS: MNOHO POVYKU PRO NIC? 
NEBO NĚCO NEVÍME?

- článek poukazuje na možnost, že byl COVID-19 vyvíjen 
jako biologická zbraň zaměřená proti asijské populaci

7. 3. Vysoké nebezpečí: Stát tajně trénuje válku s občany. 
A proti Rusku.
- obviňování ČT a ČRo z umělého vyvolávání paniky

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

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

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

KDO JI VYPUSTIL? POHLED NA FAKTA – https://pra-
vyprostor.cz/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-
vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta/

10. 2. ZBRAŇ NEBO NÁKAZA? – https://pravypro-
stor.cz/zbran-nebo-nakaza/

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

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

Nová Republika

7. 3. Koronavirus: Mnoho povyku pro nic? Nebo něco ne-
víme?

- článek poukazuje na možnost, že byl COVID-19 vyvíjen 
jako biologická zbraň zaměřená proti asijské populaci

7. 3. Vysoké nebezpečí: Stát tajně trénuje válku s občany. 
A proti Rusku.
- obviňování ČT a ČR z umělého vyvolávání paniky

2. 3. 5G a čínská epidemie

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.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
https://pravyprostor.cz/elity-prelidneni-a-virus/
https://pravyprostor.cz/elity-prelidneni-a-virus/
https://pravyprostor.cz/koronavirus-nastroj-globalniho-rizeni/
https://pravyprostor.cz/koronavirus-nastroj-globalniho-rizeni/
https://pravyprostor.cz/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta/
https://pravyprostor.cz/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta/
https://pravyprostor.cz/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta/
https://pravyprostor.cz/zbran-nebo-nakaza/
https://pravyprostor.cz/zbran-nebo-nakaza/
https://pravyprostor.cz/koronavirus-jaka-hra-se-hraje-ii/
https://pravyprostor.cz/koronavirus-jaka-hra-se-hraje/
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- spekulace o spojitosti mezi COVID-19 a zaváděním 5G 
sítí

19. 2. Koronavirus: Je to biologická zbraň? Kdo ji vy-
tvořil?

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

Vlastenecké noviny

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

New World Order Opposition (NWO)

8. 3. KORONAVIRUS A PŘEFORMÁTOVÁNÍ SVĚTA
- za vyvoláním koronavirové „aféry“ stojí globální elity 
z důvody potřeby přeformátování

6. 3. FIKCE, VIRY A ODVEDENÍ POZORNOSTI
- sdělovací prostředky nejsou v davově-elitářské společ-
nosti nástrojem předávání informací, ale nástrojem urče-
ným k řízení davu

2. 3. Jon Rappoport: 5G a čínská epidemie
- spekulace o spojitosti mezi COVID-19 a zaváděním 5G 
sítí

24. 2. Koronavirus má všechny charakteristiky biologic-
ké 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

2. 3. 5G a čínská epidemie. Tajný experiment na lidstvu?
- spekulace o spojitosti mezi COVID-19 a zaváděním 5G 
sítí

24. 2. Koronavirus má všechny charakteristiky biolo-
gické zbraně stupně 4, tedy zbraně hromadného ničení 

– https://ac24.cz/-/daniel-novak-koronavirus-ma-vsechny- 

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

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

18. 2. Americký senátor promluvil: Čína odmítá předat 
důkazy, koronavirus zřejmě pochází z laboratoře! – https://
ac24.cz/-/americky-senator-promluvil-cina-odmita-pre-
dat-dukazy-koronavirus-zrejme-pochazi-z-laboratore-?

2. 2. Americký ministr: Koronavir, to je živá voda pro 
náš obchod! – https://ac24.cz/-/americky-ministr-korona-
vir-to-je-ziva-voda-pro-nas-obchod-?

26. 1. Gatesova nadace uspořádala před 3 měsíci v New 
Yorku scénář pandemie s koronavirem. Dokonce vlastní pa-
tent. – https://ac24.cz/-/gatesova-nadace-usporadala-pred- 

-3-mesici-v-new-yorku-scenar-pandemie-s-koronavirem

25. 1. Náhoda? Bill Gates „předpověděl“ čínský koro-
navirus, 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

Zvědavec

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

14. 2. Čína - osočování Západem - vs. západní biolo-
gické válčení? – http://www.zvedavec.org/komentare/- 
2020/02/8198-cina-osocovani-zapadem-vs-zapadni-bio-
logicke-valceni.htm

13. 2. Zbraň nebo nákaza? – http://www.zvedavec.org/
komentare/2020/02/8196-zbran-nebo-nakaza.htm

6. 2. Je pandemie z Wu-Chanu nepředvídatelná událost 
nebo záměrná a cílená? – http://www.zvedavec.org/ko-
mentare/2020/02/8187-je-pandemie-zwu-chanu-nepredvi-
datelna-udalost-nebo-zamerna-a-cilena.htm

http://www.novarepublika.cz/2020/02/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo.html
http://www.novarepublika.cz/2020/02/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo.html
http://www.novarepublika.cz/2020/02/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo.html
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=246900
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=246900
http://www.nwoo.org/2020/02/24/koronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni/
http://www.nwoo.org/2020/02/24/koronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni/
http://www.nwoo.org/2020/02/24/koronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni/
https://ac24.cz/-/daniel-novak-koronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni
https://ac24.cz/-/daniel-novak-koronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni
https://ac24.cz/-/daniel-novak-koronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni
https://ac24.cz/-/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta
https://ac24.cz/-/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta
https://ac24.cz/-/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta
https://ac24.cz/-/americky-senator-promluvil-cina-odmita-predat-dukazy-koronavirus-zrejme-pochazi-z-laboratore-?
https://ac24.cz/-/americky-senator-promluvil-cina-odmita-predat-dukazy-koronavirus-zrejme-pochazi-z-laboratore-?
https://ac24.cz/-/americky-senator-promluvil-cina-odmita-predat-dukazy-koronavirus-zrejme-pochazi-z-laboratore-?
https://ac24.cz/-/americky-ministr-koronavir-to-je-ziva-voda-pro-nas-obchod-?
https://ac24.cz/-/americky-ministr-koronavir-to-je-ziva-voda-pro-nas-obchod-?
https://ac24.cz/-/gatesova-nadace-usporadala-pred-3-mesici-v-new-yorku-scenar-pandemie-s-koronavirem
https://ac24.cz/-/gatesova-nadace-usporadala-pred-3-mesici-v-new-yorku-scenar-pandemie-s-koronavirem
https://ac24.cz/-/nahoda-bill-gates-predpovedel-cinsky-koronavirus-ve-ktere-zemre-33 milionu-lidi-za-6-mesicu
https://ac24.cz/-/nahoda-bill-gates-predpovedel-cinsky-koronavirus-ve-ktere-zemre-33 milionu-lidi-za-6-mesicu
http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8207-elity-prelidneni-a-virus.htm
http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8207-elity-prelidneni-a-virus.htm
http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8198-cina-osocovani-zapadem-vs-zapadni-biologicke-valceni.htm
http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8198-cina-osocovani-zapadem-vs-zapadni-biologicke-valceni.htm
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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-po-
dezreni-ze-muze-jit-o-prototyp-biotechnologicke-zbrane-
zamerene-prioritne-na-cinske-muze-rozumej-cinske-voja-
ky-potvrzuje-to-studie-6-vyzkumniku-publikovany/

Týdeník Občanské Právo

9. 3. Zrádce populismu Conte udělal z Itálie „koronaviru-
sový lágr“

- v závěru článku spekulace o tom, že COVID-19 je biolo-
gická zbraň vyvinutá v kanadské laboratoři deep state

6. 3. Vysoké nebezpečí: Stát tajně trénuje válku s občany. 
A proti Rusku.
- obviňování ČT a ČRo z umělého vyvolávání paniky

První zprávy

9. 3. Vojáci NATO rozšiřují epidemii koronaviru po celé 
Evropě

- vojáci USA při přesunech v rámci operace DEFENDER-
-Europe 20 rozšiřují epidemii koronaviru

Svobodné noviny

9. 3. Pacient nula s koronavirem v Itálii byl pákistánský 
migrant, který se odmítl izolovat

- šíření koronaviru má spojitost s migrací

6. 3. Maďarsko uzavírá hranici a varuje před invazí mig-
rantů, která by mohla zavléct do země koronavirus

- šíření koronaviru má spojitost s migrací

2. 3. Šok! Tušené se stává realitou: Na americké ambasá-
dě ve Wu-chanu byly po její evakuaci nalezeny zakopané 
boxy s biologicky nebezpečnými materiály

- článek poukazuje na možnost, že byl COVID-19 vyvíjen 
jako biologická zbraň zaměřená proti asijské populaci

28. 2. Koronavirus má všechny charakteristiky biologické 
zbraně stupně 4

- článek poukazuje na možnost, že byl COVID-19 vyvíjen 

jako biologická zbraň

7. 2. Koronavirus – jaká hra se hraje? Jedná se o bio-
logickou zbraň? – http://svobodnenoviny.eu/koronavirus-

-jaka-hra-se-hraje/

29. 1. Vědci pořádali „cvičení na globální pandemii“ 
3 měsíce 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/

Česko Aktuálně

24. 2. Koronavirus má všechny charakteristiky biolo-
gické zbraně stupně 4, tedy zbraně hromadného ničení 

– https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-k-zamysleni/
koronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbra-
ne-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni/

29. 1. ŠOKUJÍCÍ: Bill Gates organizoval nácvik epi-
demie koronavirusu už šest týdnů předem – https://cesko- 
aktualne.cz/2020/01/zpravy-ze-sveta/sokujici-bill-gates-

-organizoval-nacvik-epidemie-koronavirusu-uz-sest-tyd-
nu-predem/

Vlastenecké noviny

10. 3. Jak jde o Čínu nebo Zemana, každá pitomost je pro 
ČT dobrá
- kritika ČT za zkreslování údajů

Sputnik News

10. 3. Štěpánek se vysmál znalostem zeměpisu redaktorů 
ČT: Jak jde o Čínu nebo Zemana, každá pitomost je dobrá
- kritika ČT za zkreslování údajů

23. 2. Coronavirus is the New Black: Another Page out 
of the US State Department’s ‘Evil Russia’ Playbook – htt-
ps://sputniknews.com/russia/202002231078385236-coro-
navirus-is-the-new-black-another-page-out-of-the-us-sta-
te-departments-evil-russia-playbook/
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Ruská media

Russia Today

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-
-democrats-concern/

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-coro-
navirus-russia-state-department/

Zdroje v ruském jazyce

28. 1. Сами виноваты: США обвинили Китай 
в разработке коронавируса – https://www.pravda-tv.
ru/2020/01/28/447800/sami-vinovaty-ssha-obvinili-kitaj-

-v-razrabotke-koronavirusa

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

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

-zhirinovskij-vpal-v-marazm-iz-za-koronavirusa.htm

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

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

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://tvzvez-
da.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020120172-BPEmb.
html
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