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Shrnutí obsahu

Cílem informačních měsíčníku je pravidelný popis dez-
informačních aktivit a informačních vlivových operací 
v českém informačním prostoru. Monitorujeme aktivity, 
které mají za cíl podporovat zájmy Ruské federace (RF) 
nebo Čínské lidové republiky (ČLR), ale i domácích ak-
térů, kteří vědomě či nevědomě působí proti strategickým 
zájmům České republiky. Strategické zájmy přímo ovliv-
ňují schválené životní zájmy České republiky (suverenita, 
politická nezávislost, obrana demokracie a právního státu 
a ochrana základních lidských práv a svobod obyvatel).

Materiál je připravován hnutím Českých elfů a všechny 
přehledy dezinformačních aktivit lze nalézt na www.ces-
ti-elfove.cz.

Naše práce je nepříjemná organizátorům dezinformačních 
aktivit a vznikají tak protiopatření v podobě falešných 
facebookových skupin nebo webů s názvem „elf“ apod. 
Dbejte prosím na přesné zadávání názvu naši interneto-
vé adresy www.cesti-elfove.cz. Dále nás lze kontaktovat 
e-mailovou adresou cesti.elfove@gmail.com nebo přímo 
přes naše veřejně známé mluvčí. Dbejte prosím zvýšené 
pozornosti na phishingové kampaně a falešné e-maily 
nebo na falešné webové stránky.

Nabízíme přístup k našim datům, či zpracování případo-
vých rešerší na konkrétní téma pro média. Služba je bez-
platná.

Dezinformační obsah je v on-line prostoru šířen těmito 
hlavními kanály:

1) Řetězové e-maily
2) Weby
3) Sociální sítě 

Shrnutí monitorovaných kanálů a jejich pravidelné aktu-
alizace lze nalézt na internetové stránce www.cesti-elfo- 
ve.cz. Zde naleznete zejména týdenní přehledy obsahů 
vybraných dezinformačních webů a měsíční přehledy ob-
sahu vybraných dezinformačních a vlivových skupin na 
sociální síti Facebook.

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
mailto:cesti.elfove@gmail.com
http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
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ÍNejdůležitější témata a zjištění

Témata v květnu 2020

Stále dominují útoky na Evropskou unii, její politiku 
a soudržnost.

Výrazně zesílila podpora Ruska a kremelského režimu. 
V Česku je tato podpora vyjadřována především v souvis-
losti s doznívající kauzou odstranění sochy I. S. Koněva, 
ke které jsme vydali zvláštní hlášení, ale jde i o celkovou 
podporu role Ruska ve světě a zdůrazňování jeho historic-
kých zásluh na vítězství ve Druhé světové válce (tzv. Vel-
ká vlastenecká válka).

Následují konspirace a dezinformace týkající se epidemie 
COVID-19, konspirace útočí na EU, Západ, USA nebo 
domnělé elity.

Témata podrobněji:

Proti EU

Pokračují útoky na EU a její instituce. EU je popisována 
jako „zlo“, utiskující a současně neschopná entita. Jsou lži-
vě popisovány její mechanismy rozhodování a pravomoci 
institucí. Je obviňována ze zodpovědnosti za nezvládnutí 
epidemie a je popisována jako zbytečná a škodlivá. EU, 
v širším ohledu Západ, je dáván do kontrastu s tzv. slovan-
skou vzájemností, je propagována spolupráce s Ruskem.

Obhajoba kremelského Ruska

Rusko je popisováno jako kvalitnější alternativa k Západu 
(EU, NATO) a to zejména pro tzv. slovanské země jako 
je Česko. Zesílilo téma historických zásluh Ruska, které 
jsou popisovány jako zásadní na vítězství ve Druhé svě-
tové válce. Sílí útoky na údajně sílící „fašismus“ a „na-
cismus“ (s oběma termíny je zacházeno značně volně) 
v Evropě a na Západě. Stále se vrací téma odstranění so-
chy I. S. Koněva a ROA (tzv. Vlasovci), což je propojené 
s tématem „návratu fašismu“ v Evropě. V souvislosti s té-
matem sochy se vracejí vyhrůžky českým politikům.

Rusko je popisováno jako vyspělé a vojensky silné (sou-
časně tak ohrožované Spojenými státy), jeho režim jako 

pro „prosté lidi“ lepší než západní. Je podporován výslov-
ně V. V. Putin a jeho vláda. Jsou napadány sankce proti 
Rusku.

COVID-19

Pokračuje téma epidemie s velkým množstvím konspirač-
ních teorií jak o původu viru (údajně umělý, liší se obvi-
ňováním, z jaké laboratoře unikl), tak o jeho rozšíření, za 
které jsou obviňovány západní státy (např. armáda USA). 
Je napadána EU za „nezvládnutí epidemie“ a je vyzdviho-
vána Čína za zvládnutí epidemie na svém území a za po-
moc ostatním státům. Situace v Rusku je popisována jako 

„pod kontrolou“. Epidemie je také relativně často popiso-
vána jako „podvod“ a je spekulováno o důvodech v pozadí.

Antiliberalismus

Pokračují útoky na nejen veřejnoprávní media (ČT, 
168 hodin, Reportéři ČT), ta jsou napadána za podporu 
útoků na Rusko, neobjektivní zpravodajství (například 
o epidemii), na demokratické instituce, BIS, občanské or-
ganizace a hnutí, obecně na způsob uspořádání života na 
Západě (kapitalismus, demokracie).

Nejčastější cíle útoků

EU, NATO, Německo, A. Merkel, Ursula von der Leyeno-
vá (EK), Zuzana Čaputová,

České demokratické strany a čeští demokratičtí politici, 
především ti kritizující Rusko (P. Novotný (ODS), primá-
tor Z. Hřib, senátor P. Fischer, O. Kolář z TOP09), pak ti 
co mohou být konkurencí pro ANO, SPD a KSČM (Piráti, 
ODS – P. Fiala, M. Němcová, TOP09, STAN, T. Petříček 
z ČSSD), tradičním cílem je M. Kalousek,

Česká vybraná média (veřejnoprávní ČT a zde výslovně 
pořady Reportéři ČT a 168 hodin, Respekt, DeníkN),

Občanské iniciativy (Milion chvilek pro demokracii 
a osobně M. Minář, Člověk v tísni),

George Soros, Michal Koudelka (BIS), Zdeněk Bakala.
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ÍTrendy v šíření

Skupiny, které byly aktivní v odporu proti pomoci uprchlí-
kům a v odporu proti domnělé islamizaci Česka a Evropy 
přesouvají své aktivity na více či méně otevřeně proruské 
myšlenky.

V proruské propagandě jsou více a více aktivní čeští vysocí 
politici a to zejména ze stran KSČM a SPD. Zejména SPD 
se stává výslovně proruskou stranou a to i díky novým 
politikům s výrazně proruskou agendou (např. J. Foldy-
na), kteří organizují i proruské akce ve veřejném prostoru 
(např. u Památníku Lidice).

Protievropská propaganda dostává rostoucí prostor 
v mainstreamových mediích. Prolíná se s obranou A. Ba-
biše vůči orgánům EU.

A. Babiš se stává jednou ze štěpících linií české společ-
nosti, analýzy v květnu ukazují kampaně na jeho podpo-
ru a tyto se prolínají s protievropskými kampaněmi. Trvá 
podpora proruského českého prezidenta M. Zemana, trvají 
útoky na P. Novotného (ODS) za jeho kritiku Ruska a na 
politiky opozičních demokratických stran (M. Kalousek, 
P. Fiala, Z. Hřib). Kritika jde velmi často z proruských po-
zic (doznívá kauza sochy I. S. Koněva).
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A. Monitoring médií

dezinformacemi okolo COVID-19. Téma přemístění so-
chy I. S. Koněva a s ní volně svázaná ricinová kauza z čes-
ké dezinformační scény a i ze Sputniku v průběhu května 
vyprchávala. Masáž dalšími narativy akcentující politiku 
Kremlu pokračovala v neztenčené míře.

V květnu 2020, oproti předcházejícímu měsíci, významně 
narostl počet článků s nepřátelskou propagandou a dezin-
formacemi ve prospěch Ruska – z 295 na 493 článků. Bylo 
to zejména díky zdaleka nejaktivnějšímu zdroji cz24.news, 
který jsme do systému zařadili v průběhu dubna 2020. 
Hlavním narativem zůstal ten Proti EU, těsně následován 

Analýza celkového českého mediálního prostoru za měsíc květen

Alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, Anti-Li-
beralismus, COVID-19 – konspirace, Prokremelský nara-
tiv a O bezpečnosti manipulativně) zazněl v 385 článcích.

Nejčastější média šířící proruskou propagandu v květnu 2020

V květnu 2020 bylo pomocí našeho systému zpracováno 
129 154 článků v češtině.

Do alespoň jedné z 24 sledovaných kategorií, zaměřených 
na propagandu, „spadlo“ 493 článků.
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Příklady článků:

Proti EU narativ

Titulek: ZASTAVME ZLO JMÉNEM EVROPSKÁ UNIE
https://pravyprostor.cz/zastavme-zlo-jmenem-evropska-unie/

Citace: „Myslím, že nikdo z nás nečekal, že by novodobá to-
talita mohla paradoxně přijít ze Západu. Nikdo také nečekal, 
že Evropská unie, do které jsme vstupovali, se přemění na 
něco obludného, něco, co nemá s demokracií, svobodou a ani 
základní představou o unii svobodných suverénních států co 
společného. Dnešní Evropská unie se prakticky neliší od 
Sovětského svazu, kterého se svět s radostí zbavil v devade-
sátých letech. Jenom rudá barva byla vyměněna za modrou 
a srp s kladivem se transformovaly do pár hvězdiček navíc…“

Prokremelský narativ

Titulek: Čí jsme lokaji? Jak se v Česku dělá zahraniční 
politika
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020052111975054-
ci-jsme-lokaji-jak-se-v-cesku-dela-zahranicni-politika/

Citace: „Je smutné, možná až zoufalé, že se česká zahra-
niční politika dělá natruc. Nebudují se přátelské zahraniční 
vztahy, které by pomohly šířit dobré jméno naší republiky 
v cizině a našim podnikatelům otevřít dveře na zahraničních 
trzích, které po koronaviru nebudou tak doširoka rozcapené. 
Asi by se to dalo nazvat trollí diplomacie.“

Antiliberální narativ

Titulek: Petr Hájek: Jak zakrýt výročí německé porážky. 
Kreativní nápady zdejších německých kolaborantů, kte-
ří při výročí osvobození sní o dalším „Drang nach Osten“
https://cz24.news/petr-hajek-jak-zakryt-vyroci-nemecke-po-
razky-kreativni-napady-zdejsich-nemeckych-kolaborantu-k-
teri-pri-vyroci-osvobozeni-sni-o-dalsim-drang-nach-osten/

Citace: „‚Pokud budeme jako Evropa tomuto pseudovel-
mocenskému tlaku východního obra na hliněných nohách 
ustupovat, nebude to znamenat nic jiného než pomalé, ale 
jisté zhroucení liberální demokracie.‘ Už aby to bylo. Spíš 
rychlé než pomalé – ale hlavně jisté. Třeba má soudruh 

Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v květnu 2020 se zaměřením na všechny šířené narativy. Pozorujeme 
dominanci narativu Proti EU, který následují dezinformace týkající se COVID-19. Třetí v pořadí je prokremelský narativ.

https://pravyprostor.cz/zastavme-zlo-jmenem-evropska-unie/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020052111975054-ci-jsme-lokaji-jak-se-v-cesku-dela-zahranicni-politika/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020052111975054-ci-jsme-lokaji-jak-se-v-cesku-dela-zahranicni-politika/
https://cz24.news/petr-hajek-jak-zakryt-vyroci-nemecke-porazky-kreativni-napady-zdejsich-nemeckych-kolaborantu-kteri-pri-vyroci-osvobozeni-sni-o-dalsim-drang-nach-osten/
https://cz24.news/petr-hajek-jak-zakryt-vyroci-nemecke-porazky-kreativni-napady-zdejsich-nemeckych-kolaborantu-kteri-pri-vyroci-osvobozeni-sni-o-dalsim-drang-nach-osten/
https://cz24.news/petr-hajek-jak-zakryt-vyroci-nemecke-porazky-kreativni-napady-zdejsich-nemeckych-kolaborantu-kteri-pri-vyroci-osvobozeni-sni-o-dalsim-drang-nach-osten/
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od těch tajných kolem sebe nějaké validní informace. Ale 
hlavně opět to ‚my, Evropa‘ – v tomto případě tedy zřejmě 
on a Lejnová. Kdepak ustupovat! To si myslel Hitler také. 
Jenže oni je poženou ještě rychleji než jeho, jestli si chce 
pán Evropa z Dejvic hrát s nějakou další válkou.

COVID-19 konspirace

Titulek: Monstrózní podvod COVID-19? Děsivé detaily: 
Jak to udělali, jak podvádějí s čísly, falešné záběry z ne-
mocnic, cenzura. Renomovaný lékař prozrazuje všech-
no. Video, které musíte vidět – dokud ho nesmažou
https://cz24.news/monstrozni-podvod-covid-19-desive-

-detaily-jak-to-udelali-jak-podvadeji-s-cisly-falesne-zabe-
ry-z-nemocnic-cenzura-renomovany-lekar-prozrazuje-v-
sechno-video-ktere-musite-videt-dokud-ho/

Citace: „Dr. Buttar: Je Covid-19 konspirace? Brzy jsem 
zjistil, že ho vyvinuli tady v USA. V roce 2015 se v časopi-
se Nature psalo o vývoji na univerzitě v Severní Karolíně, 
kde proběhly všechny první studie, kde se uskutečnil chi-
mérický výzkum navzdory moratoriu americké vlády.“

Pozn.: Analýzu ke kontroverznímu Dr. Buttarovi publikova-
li Manipulatori.cz: https://manipulatori.cz/konspiracni-vi- 

deo-dr-rashid-buttar-odhaluje-pravdu-o-covid-19/ s dobře 
ozdrojovaným článkem a linky na AFP a Reuters.

O bezpečnosti manipulativně

Titulek: Sílící pokusy neonacistů a nepřátel Slovanů 
o dezinterpretaci příčin i výsledků II. světové války
https://cz24.news/silici-pokusy-neonacistu-a-nepratel-slo-
vanu-o-dezinterpretaci-pricin-i-vysledku-ii-svetove-valky/

Citace: „Nepamatuji se, že by v některém z posledních tři-
ceti let demokratického režimu docházelo k takovým po-
kusům o dezinterpretaci příčin i výsledků II. světové války, 
jako je tomu nyní.

Důvodů toho je několik. Nemá smysl je všechny příliš ro-
zebírat, uvedu jen některé. Určitá část tzv. českých politic-
kých elit, myslím tím tradiční českou pravici i Piráty, za-
krývá zpozdilým antikomunismem a protiruským postojem 
svou naprostou programovou vyprahlost. Prostě nemají 
co jiného nabídnout. Proto hledají vnější nepřátele, říše 
zla apod. a přenášejí dějinné události do dnešních podmí-
nek. Svět se ale změnil.“

Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v květnu 2020 po dnech.

https://cz24.news/monstrozni-podvod-covid-19-desive-detaily-jak-to-udelali-jak-podvadeji-s-cisly-falesne-zabery-z-nemocnic-cenzura-renomovany-lekar-prozrazuje-vsechno-video-ktere-musite-videt-dokud-ho/
https://cz24.news/monstrozni-podvod-covid-19-desive-detaily-jak-to-udelali-jak-podvadeji-s-cisly-falesne-zabery-z-nemocnic-cenzura-renomovany-lekar-prozrazuje-vsechno-video-ktere-musite-videt-dokud-ho/
https://cz24.news/monstrozni-podvod-covid-19-desive-detaily-jak-to-udelali-jak-podvadeji-s-cisly-falesne-zabery-z-nemocnic-cenzura-renomovany-lekar-prozrazuje-vsechno-video-ktere-musite-videt-dokud-ho/
https://cz24.news/monstrozni-podvod-covid-19-desive-detaily-jak-to-udelali-jak-podvadeji-s-cisly-falesne-zabery-z-nemocnic-cenzura-renomovany-lekar-prozrazuje-vsechno-video-ktere-musite-videt-dokud-ho/
https://manipulatori.cz/konspiracni-video-dr-rashid-buttar-odhaluje-pravdu-o-covid-19/
https://manipulatori.cz/konspiracni-video-dr-rashid-buttar-odhaluje-pravdu-o-covid-19/
https://cz24.news/silici-pokusy-neonacistu-a-nepratel-slovanu-o-dezinterpretaci-pricin-i-vysledku-ii-svetove-valky/
https://cz24.news/silici-pokusy-neonacistu-a-nepratel-slovanu-o-dezinterpretaci-pricin-i-vysledku-ii-svetove-valky/
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Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, 
Protiproud (ke konci května jsme přidali ac24).

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

Rusko, Čína, Miloš Zeman, Vladimir Putin, Andrej Babiš 
(ANO), Václav Klaus, Václav Klaus ml. (Trikolora), Ro-
man Prymula, Jaroslav Foldyna (nezařazený v klubu SPD), 
Jiří Ovčáček, Petr Hájek, Tomio Okamura (SPD), Rudá 
armáda, Viktor Orbán, Petr Žantovský, Jaroslav Tvrdík, 
Petr Robejšek, Jiří Černohorský, Matěj Stropnický, čínský 
velvyslanec Zhang Jianmin, Luboš Xaver Veselý, Matteo 
Salvini

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje 
útočily (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, 
úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu 
sledovaných zdrojů): 

EU, USA, Západ obecně, Německo, NATO, veřejnopráv-
ní média a mainstreamová média (Deník N, Respekt aj.), 
Bezpečnostní informační služba, neziskové organiza-
ce (zejm. Člověk v tísni), Milion chvilek pro demokra-
cii, Vlasovci, Ondřej Kolář (TOP09), Angela Merkelová, 
George Soros, Mikuláš Minář, Zdeněk Hřib (Piráti), Pavel 
Novotný (ODS), Pavel Fischer (nezávislý), Ursula von der 
Leyenová, Andrej Babiš (ANO), Tomáš Petříček (ČSSD), 
Jan Hamáček (ČSSD), Michal Koudelka (BIS), Zuzana 
Čaputová, Adam Vojtěch (ANO), Zdeněk Bakala

Dlouhodobě sledujeme tyto dezinformační a manipulativní weby, které se ve výsledcích IT 
analýzy objevují nejčastěji

Shrnutí témat propagovaných vybranými dezinformačními weby v květnu 2020.
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Kvalitativní monitor dezinformačních medií

Sledované dezinformační platformy se v květnu zabývaly 
několika hlavními tématy, která bezprostředně souvisela 
s aktuálním děním – v první polovině května se jednalo 
stále zejména o pandemii koronaviru, reakci České repub-
liky a dalších zemí na ni, a o geopolitické důsledky, které 
může mít. Dalším zásadním tématem bylo odstranění so-
chy maršála Koněva z Náměstí Interbrigády na Praze 6 
a výhrůžky ze strany Ruska na adresu starosty Ondřeje 
Koláře a ohrožení jeho a dalších dvou pražských starostů. 
Vedle těchto témat se jednalo i o několik témat nesouvi-
sejících, nicméně tvořících přetrvávající agendu dezinfor-
mačních serverů.

Téma koronaviru bylo dominantním v první polovině 
května, nicméně jak pandemie ustupuje, ustupuje jako 
agenda i na dezinformačních platformách. Podobně jako 
v dubnu se i v květnu jedná zejména o hodnocení reak-
ce různých částí světa na pandemii, přičemž reakce EU, 
USA a Západu obecně je rámována jako zcela nedostateč-
ná. V kontrastu k tomu jsou prezentovány reakce Ruska 
a v menší míře rovněž Číny, které jsou naopak oceňovány 
jako efektivní a rozhodné.

V případě reakce ČR na pandemii se jedná o tematizaci 
ekonomických dopadů a diskusi nad tím, zda jsou navrže-
ná opatření adekvátní. V souvislosti se situací v ČR dez-
informační weby útočí na vysílání veřejnoprávních médií, 
zejména pak České televize, to z důvodu údajně neobjek-
tivního informování o pandemii. Česká televize, zejména 
některé pořady (168 hodin, Reportéři ČT) a novináři (M. 
Wollner, N. Fridrichová), patří k velmi častým cílům úto-
ků těchto webů.

Objevuje se rovněž téma možných geopolitických dopa-
dů pandemie a rovněž se spekuluje o podobě světa po ní. 
Dezinformační weby předpovídají ústup USA, a naopak 
nástup Číny, celkově by se podle nich pak měla zvýšit ten-
dence elit kontrolovat obyvatelstvo, často prostřednictvím 
moderních technologií. Weby rovněž píšou o omezování 
svobod, a to právě v důsledku této zvýšené kontroly. Do 
pozadí ustupují konspirace o původu viru nebo konspirace 
o údajných cílech pandemie, které měly přinést nadvládu 
globalistů (a dalších osob, např. Billa Gatese), případně 
bagatelizace závažnosti nemoci jako takové.

Druhým hlavním tématem, které zejména ve druhé polo-
vině května dominuje obsahu sledovaných webů, je od-
stranění sochy maršála Koněva z Náměstí Interbrigády na 
Praze 6 a související výhrůžky pražským politikům – On-
dřeji Kolářovi (TOP09), Zdeňku Hřibovi (Piráti) a Pavlu 
Novotnému (ODS). Toto téma patřilo k hlavním již v mě-
síci dubnu. S ústupem tématu koronavirové krize se tak 
dostává do popředí. V souvislosti s touto kauzou se oteví-
rají i některá širší témata – např. obecně česko-ruské vzta-
hy, útoky na Bezpečnostní informační službu v tzv. kauze 
ricin, nebo rámování ohrožení pražských politiků jako 
plán EU, případně CIA, který má za cíl narušit česko-rus-
ké vztahy. Z narušování těchto vztahů jsou viněna i ně-
která média. Hrozící nebezpečí pro pražské politiky bylo 
bagatelizováno, což je rovněž téma, které se objevovalo 
již v dubnu.

Dezinformační weby se v případě sporu o sochu Koněva 
staví zcela jednoznačně na stranu ruské oficiální reakce, 
včetně interpretace historických událostí tak, aby odpo-
vídaly ruskému narativu, a proti rozhodnutí české samo-
správy. Některé weby, např. Sputnik, se pak staví kriticky 
k jednání českých úřadů jako celku, a vykreslují reakci 
Ruska jako opodstatněnou a jednání České republiky jako 
agresivní. Jedná se nicméně o kontinuální útoky na ty čes-
ké politiky, kteří se výrazně vymezují vůči narativům ofi-
ciálních ruských míst, stejně jako kontinuální prezentaci 
stanovisek oficiálních ruských míst jako těch pravdivých.

V květnu, na rozdíl od předchozích měsíců, kdy výrazně 
dominoval koronavirus, přibyla i další témata. Jedním 
z nich byl i tzv. čínský dopis a plánovaná cesta zesnulého 
předsedy Senátu Jaroslava Kubery na Tchaj-wan, kterou se 
dezinformační weby nicméně zabývaly v souvislosti s tím, 
jak o něm informuje Česká televize, která se stala cílem 
kritiky pro údajnou neobjektivitu. Opět se vynořila obecná 
kritika Evropské unie a dění v USA, začaly se objevovat 
i dezinformace a konspirační teorie týkající se škodlivosti 
5G sítí. Vzhledem k tomu, že jejich stavba bude v nejbližší 
době poměrně aktuální, lze předpokládat, že toto téma se 
bude na sledovaných webech objevovat častěji. Mezi dal-
šími tématy lze jmenovat opět se objevující migraci, kri-
tiku veřejnoprávních médií, zejm. v souvislosti s volbou 
nových členů do Rady ČT.
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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 objevovují i v mainstrea-
mových 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, Deník 
N, Respekt, Právo, Novinky.cz, Seznam zprávy a další).

Hlavními aktuálními tématy, kterými se zabývají i dezin-
formační weby, byla epidemie koronaviru, včetně dezin-
formací s ním spojených. Sledovaná média se věnovala 
velmi podrobně postupu české vlády v souvislosti s přijí-
máním různých opatření, a zejména pak s prodloužením 
nouzového stavu, dále celkovou situací v Evropě a násled-
ně i v USA. Přetrvává téma nákupu zdravotnických po-
můcek, objevuje se téma státní podpory firmě Smartwings.

Média se intenzivně věnují i odstranění sochy Ivana S. 
Koněva z Náměstí Interbrigády a bezpečnostnímu ohro-
žování ze strany Ruska. Objevuje se i tematizace infor-
mace, která se objevila v týdeníku Respekt, že důvodem 
ohrožení těchto politiků je ruský zpravodajský důstojník, 
který přivezl do České republiky neznámou látku, zřejmě 
jed ricin. Dalším tématem je tzv. čínský dopis a plánova-
ná cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, 
a v této souvislosti také obecně tlak ze strany Čínské lido-
vé republiky a jejich zásahy do rozhodování představitelů 
státu (Tchaj-wan, 5G sítě aj.).

Dalšími tématy byly podpis memoranda mezi premiérem 
Babišem a americkým ministrem zahraničí Pompeem 
ohledně bezpečnosti 5G sítí, dále pak téma hrozby kyber-
netických útoků na zdravotnická zařízení, migrace, zejm. 
s ohledem na dění na řecko-turecké hranici, propagace 
nacismu nakladatelstvím Naše vojsko, soudy s českými 
bojovníky na Donbasu a další.
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B. Monitoring řetězových e-mailů

Komentář

Za květen 2020 jsme zachytili a zpracovali celkem 
237 e-mailů.

Na dubnové dezinfo scéně celkově dominovalo téma CO-
VID-19.

V měsíci květnu, s šokující intenzitou, nastoupila tématika 
oslavující Rusko, jako hlavního osvoboditele po 2. sv. vál-
ce; jako národu, kterému jsme momentálně nevděční. 
Rusko je vybarveno jako tradičně silný a hrdý stát, jehož 
pouhé aktuální milosrdenství je tím jediným co nás dělí od 
jeho vojenského ovládnutí celé zbytečné a změkčilé EU. 
V umírněnějších e-mailech je dáván důraz na naše slovan-
ské bratrství, tedy že bychom měli více lnout k Rusům než 
západním národům („Když slyším ruštinu, měkkou a las-
kavou, byl to jazyk našich osvoboditelů, kterému jsme ro-
zuměli, a já jsem šťasten.“)

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“.

Poznámky z analýzy

Tento měsíc je celkem nepřekvapivě patrně stále silné 
téma koronaviru. Co však překvapivé je, pokračuje úpa-
dek zájmu o témata [uprchlíci] a [islám]. V tomto měsíci 
jednoznačně na účet již zmíněného velebení Ruska, potaž-
mo jeho historických přínosů. Analýza za květen signali-
zuje až alarmující podobnost s typickou Ruskou taktikou 
odvolávající se na období konce 2. sv. války [Rusko, histo-
rie]. Vybarvuje nacistické Německo jako zlé (v některých 
zachycených e-mailech totéž naznačuje i o Spojeneckých 
mocnostech) a Rusko jako (oběť) s dobrým úmyslem. Kri-
tizuje a upozorňuje na fašismus, paradoxně fašisticky la-
děnými texty.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili:

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili:

Témata řetězových e-mailů za květen 2020:

https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
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Nejčastější zdroje textů řetězových e-mailů  
za květen 2020:

Témata a e-maily, které podle nás stojí za pozornost:

1) Špatná EU „Nová evropská šlechta“ Stát, stejně 
jako EU, je zbytnělý, centralistický, byrokratický 
moloch, který parazituje na životech lidí. Jiný účel 
nemá! Evropští úředníci jsou moderní analogií 
aristokratického dvora středověkých panovníků.  
[EU, elity]

2) Agresivní NATO „Prohlášení nově zvoleného 
prezidenta Srbska“ Srbský prezident Aleksander 
Vučič (zvolen 2017) prý říká, že Srbsko nikdy 
nevstoupí do NATO. Pravým a historicky 
prověřeným spojencem Srbska je Rusko. [západ]

3) Česká republika „zamlčovaná pravda“ Text 
o slovanské vzájemnosti. Rusové nás zachránili před 
vyhlazením a teď se zlý Západ opět skrze Islám snaží 
Slovany vyhladit a poslat nás proti Rusku [česko-
ruské bratrství, politika česká, uprchlíci]

4) Smyšlení loutkaři „Sešli se, aby spasili svět 
tím, že sníží jeho populaci. Tajné založení klubu 
nejbohatších lidí objasňuje mnohé o koronavirové 
krizi. Mají větší moc než státy, patří jim vakcíny 
i média – CZ 24 News“ Sešli se, aby spasili svět 
tím, že sníží jeho populaci. Tajné založení klubu 
nejbohatších lidí objasňuje mnohé o koronavirové 
krizi. [koronavirus- CoVid 19]

5) Hrozba fantomovými imigranty a islamisty 
„STRAŠNÁ zpráva, ať to ví co nejvíce našich 
občanů!“ Uprchlická krize je organizovaná ISIS 
na převezení armád ISIS do Evropy. Všechny akce 

Relativní podíl témat řetězových e-mailů za duben 2020. Graf 
ukazuje nejčastější témata řetězových e-mailů označené pře-
dem definovanými tagy. Tyto tagy jsou přiřazeny k jednotlivým 
podrobnějším slovním popisům zachycených témat (narativů). 
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s dětmi a ženami jsou pouze zastírací manévr, který 
má uklidnit veřejné mínění v Evropě a zvednout vlnu 
solidarity. [uprchlíci]

6) Na Západě se bojte, zůstaňte v Česku (téma 
bezpečí). „PŘEČÍST!!!“ smrtelnými chorobami 
nakažení imigranti v německých nemocnicích 
napadají doktory a sestry, vládo, zavři hranice 
[Německo, uprchlíci, islám, neziskovky]

7) Strašení „sudeťáky“ a Německem „Nyní jde 
o všechny Čechy, naši vlast a naše majetky – 
POSÍLEJ DÁL!!!“ Konspirace o německém plánu 
s pomocí Milion chvilek odstranit Babiše, zrušit 
Benešovy dekrety, ovládnou Česko a vybudovat 
Novou Evropu. [EU, Milion chvilek, politika česká, 
Německo, TOP 09]

8) Útoky na (veřejnoprávní) média „DOBRÁ ZPRÁVA 
- ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ S ELASTOGRAFIÍ“ 
Agrofert koupil Thomayerovi nemocnici drahý 
přístroj a media mlčí… [politika česká]

9) Útoky na národní a evropské elity (spojovány 
s migrací, útoky na jejich „nenárodnost“ 
a majetek) „Co koluje mezi lidmi…“ stále nám 
vládne stejných 80 rodin, na režimu nezáleží [elity, 
komunismus, politika česká]

10) Obrana tradičních hodnot…ať už je to cokoli „až 
mladí dostanou tu příležitost…“ Hejt na mladou 
generaci která na rozdíl od 50+ neumí pořádně makat 
a Boba Kartouse, který propaguje zvrhlé pedagogické 
postupy [tradiční hodnoty]

11) Nekritický obdiv k Rusku vs. napadání západních 
demokracií „Dráždit Rusa bosou nohou“ celé 
Rusko, osvoboditel, se na nás kvůli politickým nulám 
a pomateným magorům zlobí, takže pochopitelně 
může přijít trest [Rusko, historie, Německo, vláda, 
ČSSD, česká televize, novináři, Západ, Německo, 
česko-ruské přátelství] 

12) Nekritický obdiv k Rusku vs. napadání západních 
demokracií „ochránce---každý by měl s ůctou sklonit 
hlavu před našimi osvoboditeli, Rudou armádou!!!“ 
Text s reminiscencí Druhé světové války, zaměřený 
proti nacistickému Německu a oslavující Rusko, 
útočící na „fašisty“ u nás dnes. Okno videa a odkaz 
na YouTube – nacionalistické video s dětským 
souborem, podpora RF a Vladimíra Putina. [Rusko, 
fašismus v Česku]

13) Přímá podpora Číny „ČÍNA na moři… (to je 
Relativní podíl témat řetězových e-mailů za rok 2020 vs. kvě-
ten 2020. 
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Relativní podíl témat řetězových e-mailů za rok 2020. Vývor relativního podílu témat řetězových e-mailů za rok 2020.

síla…!)“ Video čínského námořnictví [Čína]
14) Za socialismu NEbylo lépe: „Přišlo mi blahopřání, 

myslím, že patří i Tobě“ Vylíčení, jak léta plná naivní 
neznalosti o škodlivosti olova v barvách a DDT 
prováděla ten jednoduchý a krásný svět.
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C. Monitoring sociálních sítí, včetně jejich vlivu na fyzický prostor

Témata za květen

 » Koronavirus
 › Oproti dubnu na ústupu, nižší frekvence příspěvků;
 › Odmítavý postoj vůči případné vakcíně, v souvislosti 

s tím lehký nárůst četnosti příspěvků proti očkování;
 › Ve skupinách zaměřených na migraci jsou migranti 

vykreslováni jako nebezpeční přenašeči viru. 

 » Odstranění sochy I. S. Koněva
 › Nejčastější téma na Facebooku;
 › Útoky na tři pražské představitele – Z. Hřiba, 

O. Koláře, P. Novotného;
 › „Ricinová kauza“ byla zlehčována;
 › Zcela proruský narativ. 

 » Den vítězství
 › Některé příspěvky sice nezaujatě nabádaly k pouhé 

vzpomínce na Pražské povstání, ve většině případů 
se ale téma prolínalo s kauzou kolem sochy Koněva, 
kterého příspěvky pozitivně vykreslovaly;

 › Snižování podílu USA na osvobozování Evropy;
 › Napadání pietního aktu v Řeporyjích kvůli absenci 

roušek. 

 » Rusko
 › Výrazný nárůst příspěvků s evidentním proruským 

narativem;
 › Ačkoliv často nemají výraznou odezvu u členů 

skupin, příspěvky skupiny zahlcují a ostatní témata 
v četnosti výrazně ustupují;

 › Podpora Ruska skrze útoky na EU či USA, popř. je 
Rusko vykreslováno jako oběť demokratických států. 

 » Migrace
 › Toto téma je v současnosti konstantně na ústupu, 

příspěvky o migraci se ve větší míře vyskytují 
pouze v radikálních skupinách zaměřených proti 
uprchlíkům a islámu;

 › Prolíná se s EU, kterou za migrační krizi viní, 
propagují odchod ČR z EU;

 › Podpora poslankyně SPD Karly Maříkové napříč 
skupinami;

 › Sdílena videa bez kontextu, kde někdo někoho mlátí, 

za účelem napadání muslimů a migrantů, v menší 
míře se nadále řeší dění na řecko-turecké hranici. 

 » Evropská unie
 › Podpora odchodu ČR z EU;
 › Kritika A. Merkelové, Ursuly von der Layen 

i V. Jourové. 

 » Další témata
 › Vzrůstající podpora českých Nočních vlků;
 › Útoky na české opoziční strany, podpora primárně 

SPD a KSČM – někteří členové ve skupinách aktivně 
působí;

 › Útoky na umělce, kteří se vyjadřují negativně 
k současné vládě;

 › Kladná reakce na zvolení Hany Lipovské 
a Luboše X. Veselého do Rady ČT, s tím souvisí 
i napadání veřejnoprávních médií;

 › Kritika a šíření konspiračních teorií ohledně zavádění 
5G sítí. 

 
Nejčastěji napadané cíle

EU, Německo, Západ, WHO, Turecko, opozice – Piráti 
a TOP 09, NATO, neziskové organizace

Zdeněk Hřib, Ondřej Kolář, Pavel Novotný, Ursula von 
der Layen, Angela Merkel, Věra Jourová, Madeleine 
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Albright, Jakub Michálek, Charles Michel, Andrej Kiska, 
Igor Matovič, Greta Thunberg, George Soros

Podporované subjekty a osoby

Rusko, Řecko, Itálie, Polsko, Maďarsko, SPD, KSČM, 
Noční vlci

Maršál Koněv, Vladimir Putin, Tomio Okamura, Karla 
Maříková, Miloš Zeman, J. Foldyna, Vratislav Mynář Vác-
lav Klaus ml., M. Salvini, Viktor Orbán, Marian Kotleba

Přispěvatelé čerpají zejména z těchto zdrojů
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