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Ruské středisko vědy a kultury - centrum ovlivňování české dezinformační 

i politické scény. 

 

Tento materiál Českých elfů popisuje vazby ambasády Ruské federace v Praze 

(konkrétně bývalého vedoucího Ruského střediska vědy a kultury Andreje 

Kočakova) na českou proruskou dezinformační a politickou scénu, zejména 

KSČM a SPD.  

Typickým a potenciálně nebezpečným rysem ruských propagandistických a 

manipulativních aktivit je jejich netransparentnost a snaha je skrývat pod krycími 

hlavičkami kulturních a osvětových akcí nebo je vydávat za autentické, neiniciované 

spontánní projevy domácích aktivistů. V tom spočívají mnohá rizika skrytého 

ovlivňování domácí politické a mediální situace cizí zahraniční mocností, včetně růstu 

extrémismu a polarizace společnosti.  

I kdyţ úkolem diplomata je poznávat co nejvíce lidí, zůstává trochu s podivem, ţe 

mezi přáteli a facebookovými interakcemi Andreie Konchakova, bývalého vedoucího 

ruského střediska vědy a kultury a podle mnoha indicíí i důstojníka FSB, pracovníka 

oddělení blízkého zahraničí, nalezneme poměrně jednostranně prakticky všechny 

klíčové aktéry dezinformační scény, a také propojení na všechny proti-západní strany.  

Na facebookovém profilu či na reálných akcích v prostorách Ruského střediska vědy 

a kultury najdeme přispěvatele, autory i koordinátory dezinformačních médií (Aeronet, Svobodný Vysílač, Raptor.tv), i tzv. „aktivisty“ 

bojující proti EU, NATO, liberální demokracii, migraci, islámu či údajné genderové ideologii. Tyto aktivisty spojuje  výběrové 
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angaţování se v tématech, které českou společnost rozdělují a polarizují, 

systematická podpora proruských stanovisek, zejména těch, která jdou proti EU a 

NATO, a účast na oficiálních akcích prezidenta Miloše Zemana.  

Klíčovou figurou je Radka Hladíková – ta se na jednu stranu prohlašuje za 

řadovou, někdy dokonce znechucenou a odcházející členku SPD, na stranu 

druhou si připisuje účast na samém zaloţení strany, účastní se stranických 

konferencí i setkání nacionalistických stran na celoevropské úrovni. To vše za 

finančního krytí poslankyní německé AfD Beatrix von Storch, za jejíţ asistentku se 

prohlašuje, ačkoli působí převáţně v Čechách. 

Při volbách do evropského parlamentu v roce 2019 překvapilo veřejnost zvolení 

generála ve výslužbě Hynka Blaška, který byl zvolen za dobře zdokumentované 

synergie dezinformačních médií a masivní kampaně na sociálních sítích, vedené 

zdánlivě „obyčejnými lidmi“ Markem Kočí a „Dankou Kollerkou“. Jejich 

systematické příspěvky, šířené prakticky na „plný úvazek“ napříč dezinformačními 

skupinami i ve skupině podporující Blaškovu kandidaturu, měly kaţdý několik stovek aţ tisíc sdílení a podle všeho zvolení 

významným způsobem ovlivnily. Účast na akcích Ruského střediska vědy a deklarované propojení na zaměstnance konzulátu 

nalezneme i u politiků KSČM (Cvalín, Skála). 
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Vazby vyhoštěného důstojníka FSB Konchakova na českou dezinformační a politickou scénu 
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Končakovovy kontakty na sociální síti  
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Místa setkávání – islamofobní a proruská scéna, štáb Miloše Zemana 

Cílem ruských vlivových operací ve valné většině případů není vytvářet nové 

kauzy či společenské problémy, ale amplifikovat stávající společenská pnutí 

(tak tomu bylo např. v případě Katalánska a dalších). V případě ČR se jedná 

o podporu islamofobního a proti-migračního hnutí, kritice EU a NATO či 

v současnosti protesty proti covidovým opatřením či šíření dezinformací o 

rouškách či vakcínách (které jsou šířeny těmi samými aktéry - 524 úmrtí po 

vakcíně v Německu aneb propaganda ruské televize ţivená Zdeňkem 

Chytrou). Tato skupina aktivistů má také podporu prezidenta Zemana, kdy 

se tito lidé objevují zároveň jako běţní podporovatelé „z lidu“ a zároveň jsou 

zváni do Zemanova volebního štábu.  

Vysvětlivky k fotografiím: 1) Pálení Koránu v praţské Stromovce přítomni 

Chytra, Černohorský, Hladíková, svolavatelkou akce byla Fürstová, 2) Chytra, 

Hladíková, Černohorský, Jovanovič, Dolenský, Matějka ve volebním štábu prezidenta Zemana 3) Chytra, Hladíková, Jovanovič, 

Dolenský během soudního procesu o nošení šátku jako podporovatelé ředitelky 

Ivany Kohoutové, později vyznamenané Milošem Zemanem za „boj s nenávistnou 

ideologii“.  

  

https://apnews.com/article/police-spain-barcelona-2fc97ed44c9cf8d6ac62bcd71b2bcc20
https://manipulatori.cz/524-umrti-po-vakcine-v-nemecku-aneb-propaganda-ruske-televize-zivena-zdenkem-chytrou/
https://manipulatori.cz/524-umrti-po-vakcine-v-nemecku-aneb-propaganda-ruske-televize-zivena-zdenkem-chytrou/
https://manipulatori.cz/524-umrti-po-vakcine-v-nemecku-aneb-propaganda-ruske-televize-zivena-zdenkem-chytrou/
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Místa setkávání – dezinformátoři, politici SPD a KSČM na srazech Svobodného vysílače 

Dalším místem, kde se setkává dezinformační scéna 

a zároveň, jehoţ hlavní aktéry nalezneme v síti 

kontaktů Andreie Konchakova jsou setkání 

dezinformačního Svobodného vysílače /Svobodného 

rádia. Setkávají se zde dezinformátoři původně 

spojení s islamofobní scénou, zástupci SPD i KSČM, 

ale například Tomáš Vandas představitel 

k neonacismu inklinující Dělnické strany. 

Vysvětlivky k fotografiím: 1) Radka Hladíková 

s koordinátorem Svobodného vysílače Pavlem 

Hlávkou v současné době obviněném ze šíření 

poplašné zprávy za nouzového stavu, 2) Setkání 

svobodného vysílače v roce 2020 na fotografiích 

Radky Hladíkové (přítomni_ Lenka Procházková, 

Tomio Okamura(SPD), Jaroslav Foldyna (SPD), Radek 

Koten (SPD), Petr Hampl, Josef Skála (KSČM), Tomáš 

Vandas (Dělnická strana), Jiří Kobza (SPD), Jaroslav 

Doubrava, 3) Pavel Matějka (Národní domobrana, 

účastní se rovněţ akcí v prostorách Ruského 

střediska vědy a kultury) zveřejňuje fotku Hladíkové 

a Chytry na této akci, 4) Setkání svobodného 

vysílače v roce 2019 (na fotografiích Procházková, 

Blaško, Okamura)  

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3359260-policie-obvinila-autora-vyroku-o-neprimem-zabijeni-pacientu-s-covidem-z-sireni
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3359260-policie-obvinila-autora-vyroku-o-neprimem-zabijeni-pacientu-s-covidem-z-sireni
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Spolek „Čest, svoboda, respekt“ 

Spolek, ve kterém figurují Chytra, Černohorský a Hladíková, nevyvíjí, kromě zpráv, pozvánek na demonstrace a prohlášení, ţádnou 

hmatatelnou činnost. I akce na půdě Ruského střediska vědy a kultury jsou bez větší účasti, jakéhokoliv praktického dopadu a působí 

jako „pro-forma“ ospravedlnění činnosti spolku. I kdyţ spolek působí od r. 2016, dodal povinné finanční uzávěrky všechny naráz aţ 

v roce 2020 a to s naprosto nevypovídajícími částkami kolem 40 tis. Kč. Spoluzakladatelkou a nejspíše bílým koněm je Klára Fürstová, 

na jejíţ trvalém bydlišti má spolek sídlo.  

Vysvětlivky k fotografiím: 1) Černohorský 

reaguje na obvinění Konchakova v kauze „ricin“ a 

uvádí, ţe se s ním osobně zná. 2) Konchakov 

označuje Černohorského v pozvánce na akci 

Ruského střediska vědy a kultury, 3) Z webových 

stránek spolku Čest, svoboda a respekt jiţ 

odstraněná fotografie Černohorského, Chytry a 

Hladíkové jako představitelů spolku 4) 

Černohorský a Chytra na akci spolku ČSR 5) 

Černohorský a Chytra jako představitelé spolku na 

aktuální podobě webu 6) Podpisy Černohorského 

a Fürstové na zakladatelské listině spolku 7) 

Zpráva o akci „Slovanská vzájemnost“ na půdě 

Ruského střediska vědy a kultury  na oficiálním 

webu Rossotrudničestva (celá akce včetně 

proslovu zástupce vedoucího O. Soloduchina) 

přenášena dezinformační Raptor.tv Ţarka 

Jovanoviče   

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=921335
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=921335
https://www.facebook.com/watch/?v=2173327152939556
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Hladíková a Chytra – zaměstnání pro AfD  

Na angaţmá Hladíkové a Chytry  pro poslankyni 

AfD Beatrix von Storch upozornili čeští elfové jiţ 

v březnu 2019. Doloţitelné byly jejich deklarace, 

ţe pro poslankyni AfD, strany podezřívané 

z ruského ovlivňování, pracují či společné 

fotografie s krajně pravicovou poslankyní. Co je 

přesně náplní jejich činnosti a proč německá 

poslankyně vedle Chytry, který v Německu 

prokazatelně působí (zásobuje zprávami 

z Německa dezinformační rádio Svobodný 

vysílač) údajně zaměstnává i Hladíkovou, která 

působí převáţně v ČR. 

Vysvětlivky k fotografiím: 1) Hladíková na 

konferenci za účasti Beatrix von Storch a Nigela 

Farage  2) Chytra a Hladíková na vánočním 

večírku spolupracovníků Beaxtrix von Storch 

(AfD) v ruské restauraci „Samovar“ v Berlíně. 3) 

Hladíková údajně čeká na vyloučení z SPD a ve 

skupině bývalých členů SPD oznamuje, ţe 

začala pracovat pro Beatrix von Storch 4) Pořad 

Zdenka Chytry na dezinformačním svobodném vysílači, jehoţ 

koordinátor Pavel Hlavsa byl obviněn z šíření poplašných zpráv 

v souvislosti s pandemií a rovněţ figuruje mezi Konchakovovými „přáteli“. 

https://cesti-elfove.cz/mesicni-report-unor-2019/
https://cesti-elfove.cz/mesicni-report-unor-2019/
https://www.bbc.com/news/world-europe-47822835
https://www.policie.cz/clanek/obvinen-ze-zlocinu.aspx?fbclid=IwAR2BQHdfYspKEkrZJV2GvJvxDeSvgtMGxdnYprd305l7LThGoXsngW1IVRI
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Vazby Hladíkové na politiky SPD 

I kdyţ Hladíková ve skupině bývalých členů SPD deklarovala, ţe je stranou znechucena a čeká na vyloučení, uţ v ten moment byla 

ostatními členy obviněna ze lţi. Na dalších místech totiţ sama prohlašuje, ţe je členkou SPD „od prvního dne“ a na „koordinátorku, 

která pracuje zdarma“, má podivuhodnou účast nejen ve volebním štábu Miloše Zemana, ale i na vrcholových setkání evropské 

krajní pravice.  

Vysvětlivky k fotografiím: 1) Štáb 

Miloše Zemana – Monika Pilloni, 

propojující českou národoveckou 

scénu a nacionalistickou „Ligu 

Severu“ s Ruskem sympatizujícího 

Mattea Salviniho, Hladíková, Tomio 

Okamura, Radim Fiala 2) Hladíková 

s Hynkem Blaškem na stranické 

konferenci SPD, na jmenovce 

uvedeno "pořadatel“ 3) Hladíková 

se fotografie s lídry evropské krajní 

pravice na konferenci ENF ve Vídni 

4) Hladíková prohlašuje, ţe je 

členkou SPD od „prvního dne 

vzniku“. 5) Reakce na Hladíkovou 

ve skupině bývalých členů SPD, prý 

je stále členkou  
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Marek Kočí a „Danka Kollerka“ správci skupin a koordinátoři kampaně 

europoslance Hynka Blaška  (SPD) 

Akce dezinformační scény k zajištění vítězství Hynka 

Blaška byla podrobně popsána elfy i novináři. V propagaci oficiální stranickou linií 

SPD nepodporovaného Blaška v součinnosti postupoval Aeronet, Svobodný 

vysílač, ale zaznamenání byli právě tito dva aktivní šířitelé Kočí a „Kollerka“. 

Spekulaci o ruském vlivu na tomto zvolení nyní podporuje i objevení jejich 

zapojení ve vazbách důstojníka FSB Konchakova Vysvětlivky k fotografiím: 1) 

Kočí a „Kollerka“ jako správci skupin podporující kandidaturu Hynka Blaška 2) 

Blaško, Kočí a poslanec SPD Kobza na „Kollerčině“ fotografii 3) Kollerka se věnuje 

postování příspěvků na plný úvazek včetně europoslancových oficiálních vyjádření   

https://manipulatori.cz/wp-content/uploads/2019/06/document-2.pdf
https://hlidacipes.org/nas-muz-v-bruselu-dezinformatori-si-vyzkouseli-jak-pres-facebook-prosadit-sveho-kandidata/
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Petr Cvalín a proruské „Skálovo křídlo“ KSČM 

Vysvětlivky k fotografiím: 1) Petr Cvalín 

publikuje na Aeronetu články šířící 

dezinformace (zednářství, spolupráce 

s StB) o prezidentském kandidátu Jiřímu 

Drahošovi, 2) Cvalínův popisek v dubnu 

2021 k jeho společné fotografii s atašé 

ruského generálního konzulátu Popovem, 

v komentářích jeho přátelé uvádí, ţe to 

„není jen tak“, Cvalín totiţ s předstihem 

naznačoval dění kolem Vrbětic 3) Cvalín 

uvadí, ţe Vrbětická aféra měla za úkol 

„vyrobit“ nepřítele 4) Cvalín popisuje 

existenci konzervativního „Skálova křídla“ 

v KSČM, 5) Skála na setkání svobodného 

vysílače, 6) Pravidelný pořad Josefa Skály 

na svobodním vysílači 7.) Cvalín se objevuje na akcích pro podporovatele Miloše Zemana, i 

kdyţ on sám přispěl pouze 640 Kč 8.) Cvalín na čestném místě během večeře 

podporovatelů Miloše Zemana   

https://www.lidovky.cz/domov/pise-na-proruske-servery-a-recni-s-bartosem-hradu-kontroverzni-cvalin-ale-nevadi.A160309_115012_ln_domov_jzl
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Akce před pomníkem maršála Koněva na snímku: Jiří Ovčáček, Jana Volfová, Lubomír Volný, Ţarko Jovanovič, 

Jaroslav Doubrava, řeční Josef Skála 
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Hlavní narativy dezinformační scény 

Dezinformační scéna opakuje několik spolu částečně souvisejících větších narativů, jejichţ optikou je často nahlíţeno i na aktuální 

dění. Část těchto narativů si osvojili i někteří aktéři politické scény – nejčastěji jiţ zmíněná SPD a její představitelé, dále Trikolóra 

nebo Volný blok, nicméně nevyhnou se tomu ani ANO, KSČM nebo někteří představitelé ČSSD či ODS. Tyto narativy mají potenciál 

společnost dále rozbíjet a štvát proti sobě různé skupiny obyvatel, a v neposlední řadě také posilovat negativní sentimenty vůči 

náleţitosti ČR do prostoru evropských liberálních demokracií.   
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1) Narativy o mezinárodním řádu a role ČR v něm  

Tyto narativy jsou směřované proti Západu a mezinárodním strukturám, do kterých je ČR zapojená – EU a NATO. Další segment 

narativů je zaměřen proti USA, a naopak na podporu Ruska nebo v menší míře také Číny. Jedná se typicky o poukazování na USA 

jako agresora a Rusko naopak jako velmoc, která se snaţí o světový mír. Součástí narativů jsou i apely na větší izolaci ČR 

v mezinárodním řádu, včetně apelů na vystoupení z EU či NATO bez ohledu na to, ţe by to ČR činilo více zranitelnou a méně 

konkurenceschopnou v mezinárodním prostředí. Spojenecké struktury jsou rovněž vykreslovány jako ty, které omezují 

suverenitu a rozhodování ČR, české instituce jsou vykreslovány jako ve vleku vnějších entit (Washington, Brusel).  

Šíří například: Kočí a Kollerka jako správci skupin 

Hynka Blaška (SPD), Tomio Okamura (SPD), Radim 

Fiala (SPD), Jaroslav Foldyna (SPD), Josef Skála 

(KSČM), Vojtěch Filip (KSČM), Lubomír Volný 

(Volný blok) 

Ukázka:  

1)  Tomio Okamura sdílí příspěvek Jaroslava 

Foldyny o tom, ţe EU nyní ohroţuje evropské 

národy 2) Kollerka popisuje, jak naši politici chtějí 

za kaţdou cenu ukázat, ţe jsou uţiteční pro EU, USA a NATO a 

ukazuje Vladimira Putina jako toho, kdo usiluje o mír 3) „síla 

ochranné ruky z Washingtonu a Bruselu prokazatelně slábne“, 

píše na Sputniku Vojtěch Filip z KSČM 4) NATO a USA provokují 

Rusko a riskují válečný konflikt, píše Tomio Okamura 

v souvislosti s dubnovým napětím na ukrajinsko-ruských 

hranicích   
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2) Hodnotové narativy – liberální vs. „konzervativní“  

Narativy týkající se hodnot jsou v dezinformačním prostoru silně přítomné – konkrétně se jedná o narativy antiliberální a naopak 

ty, které podporují „konzervativní“ hodnoty. Typickým případem jsou útoky na menšiny (sexuální, genderové, náboţenské, 

etnické), téma rovnosti ţen a muţů a naopak propagace „tradičních“ hodnot nebo způsobu ţivota, coţ v praxi můţe znamenat určitý 

typ autoritářství.  Součástí narativů je i propagace těch politiků a států, které se v některých ohledech chovají antiliberálně (typicky 

Maďarsko nebo Polsko). Tímto způsobem dezinformační weby participují na rozdmýchávání kulturních válek, které vedou k dalšímu 

tříštění společnosti a odvádění pozornosti od jiných témat. Jedná se také o narativy, které mohou konvenovat části konzervativních 

politiků či stranám, které se tak nevědomky mohou stát aktéry hybridní války, i kdyţ jsou jinak jejím cílem.  

Šíří například: Zdeněk Chytra se intenzivně věnoval kampani proti istanbulské úmluvě, Radim Fiala (SPD), Tomio Okamura (SPD), 

Trikolóra, antiliberální téma pravděpodobně nevědomky přejímají i někteří politici demokratického bloku např. Jan Zahradil (ODS), 

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Nina Nováková 

(KDU-ČSL) 

Ukázka: 

1) Petr Hampl vyzdvihuje úsilí Zdeňka Chytry, které 

podle něj vedlo k nepřijetí Istanbulské úmluvy, 2) 

Tomio Okamura reaguje na klečení v souvislosti 

s BLM a oznamuje, ţe Česko nepatří na zvrhlý Západ. 

3) Tomio Okamura vyzdvihuje odvahu Maďarska 

postavit se genderové totalitě 4) Evropská unie 

podle Okamuru prosazuje boj proti tradičním 

hodnotám, tradiční rodině a civilizaci 5) Proti 

„gender ideologii“ se vymezuje i politička KDU-ČSL 

Nina Nováková, 6) Vymezení vůči „nebezpečí gender 

ideologie LFBT“ na oficiálním webu SPD  



              16 Srpen 2021                                                                                             Čeští elfové 

3) Útoky na instituce demokratického právního státu  

Tuto rodinu narativů charakterizují útoky na různé instituce spojené s právním státem, ústavností nebo pluralitním fungování 

společnosti. V českém prostředí je jejich cílem Senát nebo Ústavní soud jako pojistky proti neústavní zvůli. Dále jsou to například 

veřejnoprávní média (Česká televize), neziskové organizace nebo zpravodajské služby (nejčastěji BIS). Tyto instituce jsou 

nařčeny z toho, ţe nejsou objektivní a nezávislé, ale naopak stojí na straně určitých politických stran nebo proudů, obecně, ţe mají 

nějakou další skrytou agendu. Objevují se i hlasy po jejich rušení či zestátnění, čímţ se liší od konstruktivní kritiky jejich fungování, 

která je v demokratickém státě zcela legitimní.  

Šíří například: Marek Kočí jako správce FB skupin Hynka Blaška (SPD), Tomio Okamura (SPD), Radim Fiala (SPD), Jiří Kobza (SPD), 

Josef Skála (KSČM) 

Ukázka: 

1) Kočí útočí na podvratnou činnost ČT, 2) Česká televize jako 

panoptikum podle Jiřího Kobzy 3) Senát je podle Tomia 

Okamury drahý a škodlivý a má minimální politickou legitimitu 

4) Radim Fiala útočí na spojenecké tajné sluţby 5) Josef Skála 

v souvislosti s útokem ve Vrběticích uvádí, ţe šlo o zpackanou 

zpravodajskou hru BIS  
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4) Konspirace o světovém spiknutí  

Jedná se o narativy, které jsou v lidské společnosti přítomné velmi dlouho a mají často zřetelné antisemitské tóny. Jádrem sdělení je, 

ţe tu existuje malá skupina – typicky elita, jejíž cílem je zotročit lidstvo. Není příliš překvapivé, ţe tato elita v ekosystému 

proruských dezinformací sídlí v USA (Clintonovi, Bill Gates, George Soros) nebo je obecně vázána na euroamerický prostor a jeho 

instituce (Bilderberg, ale i MMF, Světová banka, OSN, WHO). V pozadí takových teorií je také živení představy, že nic není, jak se 

zdá, a o všem rozhodují tajemné síly v pozadí. V poslední době se tyto teorie propojovaly s dezinformacemi a konspiracemi, které 

se týkají pandemie COVID-19, zejména pak protiepidemických opatření nebo vakcinace jako prostředku pro ovládnutí lidstva a 

nastolení totality. Objevují se označení jako Nový světový řad, Total Control nebo Velký Reset. Do této rodiny patří i americký 

konspirační systém QAnon, který má v ČR rovněţ částečnou odezvu.  

Šíří například: Marek Kočí a Kollerka jako správci FB skupiny Hynka Blaška (SPD), Zdeněk Chytra, Radim Fiala (SPD), Josef Skála 

(KSČM) 

Ukázka:  1) Antisemitská karikatura sdílená Kollerkou, na 

které Ţid v pozadí řídí své pejsky USA a EU, 2+3) Radim 

Fiala varuje před „vlivnou globalistickou organizací“ Aspen 

institute, která kope za „zájmy globalistů“ a Georgem 

Sorosem, 4) Josef Skála ve svém videu objasňuje „zvrhlý 

plán ultraglobalistů“ 5) Zdeněk Chytra na Svobodném 

rádiu oznamuje pořad na téma „velký reset“.   
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5) COVID-19  

Od počátku roku 2020 je setrvalou součástí dezinformačního prostoru pandemie COVID-19 a narativy s ním spojené. V první fázi se 

jednalo o výraznou bagatelizaci pandemie, následovaly útoky na protiepidemická opatření různého typu (roušky, respirátory, 

testování). Aktuálně jsou dominantní narativy o „koronatotalitě“, která má být nastolena pod záminkou „neexistující“ pandemie, a 

dále útoky na západní vakcíny, včetně toho, ţe ty mají být zdraví škodlivé či prostředkem pro ovládání lidí (čipy). Z hlediska 

antisystémových narativů je COVID-19 provázen útoky na představitele vlády nebo EU za jejich reakci na pandemii. Z počátku bylo 

součástí těchto narativů i oslavování toho, jak pandemii zvládají autoritářské reţimy oproti tomu, jak neschopné jsou ty 

demokratické.  

Šíří například: Jiří Černohorský, Radka Hladíková, Marek Kočí a Kollerka jako správci FB skupiny Hynka Blaška (SPD), Tomio 

Okamura (SPD), Jana Volfová (Volný blok) 

Ukázky:  

1) Tomio Okamura píše, ţe v otázce očkování Evropská unie selhala a státy, které na ní nespoléhaly jsou na tom lépe, propaguje 

ruskou vakcínu Sputnik V, 2) Vizuál proti pandemickému zákonu z oficiální facebookové stránky SPD, 3) Hladíková šíří dezinformace 

ohledně testování, které podle ní potvrzují, ţe je celá pandemie zinscenovaná, 4) Marek Kočí sdílí fotografii Vladimira Putina, který 

připíjí všem, „co to pochopili a nedali se očkovat“.  
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6) Migrace a islamizace  

Téma migrace je setrvalou součástí dezinformační scény od tzv. migrační krize v roce 2015. Migrace je vnímána téměř výlučně jako 

migrace nelegální a to z muslimských zemí. Jádrem těchto narativů je šíření strachu z nekontrolovaného přílivu násilných cizinců a 

teroristů, kteří postupně nahradí evropskou populaci a kulturu. Součástí je i zdůrazňování různých kriminálních incidentů, které jsou 

v evropském prostředí páchány migranty. Součástí narativu jsou i konspirační konstrukce o tom, ţe migrace do Evropy je řízená, a to 

EU nebo různými neziskovými organizacemi. Vzhledem k tomu, ţe Česká republika není v ţádném případě cílovou destinací 

migračních toků a obecně panuje napříč politickým spektrem shoda, ţe nelegální migrace je zcela neţádoucí, je téma migrace 

opakovaně zneuţíváno k vyvolávání strachu. Mix latentní xenofobie, obav z šířených negativních emocí a zneuţívání obav zejména 

starších obyvatel tak funguje navzdory faktu, ţe neexistuje politický subjekt, který by pro migraci horoval. 

Šíří například: Zdeněk Chytra (úsilí proti migračnímu paktu), Hanek Blaško (SPD), Jiří Kobza (SPD), Lubomír Volný (Volný blok), 

Tomio Okamura (SPD), Radim Fiala (SPD)  

Ukázky: 1) Poděkování Chytrovi, Hladíkové a Černohorské, kteří 

se angaţovali v kampani proti globálnímu migračnímu paktu, 2) 

Letáky proti globálnímu migračnímu paktu, které Chytra, 

Hladíková a černohorský vyrobili a distribuovali, 3) Jiří Kobza na 

Protiproudu varuje před islámskou revolucí v Evropě 4) Tomio 

Okamura varuje před rozpínavostí v západní Evropě, 5) Migranti 

nás ničím neobohatí, jsou zvyklí 

ţít na hromadě hnoje, sdílí Marek 

Kočí výrok Hynka Blaška 6) 

Radim Fiala sdílí upozornění 

Vladimíra Putina, ţe Angelou 

Merkel „pozvaní“ uprchlíci budou 

rabovat, vraţdit a znásilňovat. 


