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Shrnutí

I v druhém týdnu před druhým prezidentským 
kolem funguji na dezinformačních kanálech 
všechny výše zmíněné narativy, abšak mění se 
poměry jejich zastoupení. Nejsilnější jsou ty na 
nedůvěru (agent a převlékač kabátů) a strašení 
válkou a mobilizací. Jsou ve všech kanálech, tedy: 
weby, socíální sítě a řetězové emaily.
Strašení válkou a nařízením mobilizace v 
posledním týdnu do velké míry posílilo i 
manipulativní video z ostravského shromáždění, 
které se od víkendu šířilo sociálními sítěmi a 
zachytili jsme ho v několika mutacích už i v 
řetězových e-mailech, což v tomto kanále 
naznačuje jejich organizovanou přípravu a šíření, 
protože tento kanál obvykle reaguje s větším 
zpožděním.
Dosah řetězových emailů útočících na Pavla 
(především s výše uvedeným manipulativním 
videem) za tento týden odhadujeme na desítky tisíc 
přeposlání, dosah sociálních medií na stovky tisíc 
přečtení a interakcí. U dezinformačních webů 
odhadujeme dosah na desítky tísíc přečtení za 
tento týden, kdy největší dosah mají Parlamentní 
listy. Současně je u odhadů dopadů nutné 
zdůraznit, že cílová skupina konzumentů (zejména 
proruskeho) dezinformačního obsahu se na 
kanálech překrývá. Výjimkou je narativ strašení 
válkou, který se z této omezené skupiny dostal do 
mainstreamu.

Pavel je obviňován, že zavede zemi do 
války a nařídí mobilizaci
Je voják a údajně už proto 
zmobilizuje vaše děti a manžely. 
"Dokazují" to nepravdivé a 
pozměněné generálovy citáty a videa

Pavel je obviňován, že je převlékač kabátů a 
komunistický rozvědčík
Bez důkazů opakují, že je vycvičen 
KGB, GRU, že je ruský nebo americký 
agent a nedá se mu věřit. Zdůrazňují 
jeho komunistickou minulost z mládí.

Pavel je nepravdivě obviněn, že je nominant 
vlády. Dále, že stojí na straně vlády (Fialy), 
NATO a Bruselu
Lživě jej prezentují jako nominanta 
vlády (ve skutečnosti jde o 
občanského kandidáta, který sebral 
potřebné pensum podpisů občanů). 
Přisuzují mu vše, z čeho obviňují 
vládu vládu P. Fialy.

Jaký typ dezinformační nálože se dostává občanům skrz 
všechny internetové kanály? Dezinformační scéna si vybrala 
Andreje Babiše, jako svého kandidáta. Útoky na Petra Pavla 
opakuje ve znění:

Pavel je obviněn, že je reprezentant 
zbohatlické Prahy, výzvy typu "pojďme jim 
ukázat, že i "obyčejní lidé" mají sílu 
rozhodovat."

Přestože v Praze nebydlí, tak údajně 
nerozumí periferiím, a údajně se 
nezastane obyčejných a starších lidí, co 
ho nevolili.  



Dezinformační weby

Shrnutí
Sledované weby: Aeronet, Nová republika, Protiproud, Parlamentní listy, Sputnik, Zvedavec

Jde o weby, které systematicky a dlouhodobě šíří proruský a protizápadní obsah a které svým obsahem 
dostatečně reprezentují další dezinformační weby, kterých je ca 20 (průběžně vznikají a zanikají).
Hlavním tématem jsou útoky na Petra Pavla.

Témata: 
volba Petra Pavla jako důkaz fašizace ČR, strašení zatažením do války, spojování Pavla s vládou, která je 
weby silně kritizovaná, Pavlovi je vyčítán nedostatek pevných názorů, rámování prezidentské volby jako 
souboje město/elity versus venkov/lid
Závěr: téma útoků na Pavla se stejně jako těsně před 1. kolem voleb drží na špici zájmu, z hlediska 
dílčího obsahového zaměření se ale stále opakují stejné motivy.
Velký prostor útokům na Petra Pavla a jeho okolí věnují Parlamentní listy, které zároveň podporují 
Adreje Babiše (ukázky titulek v print screenu).



řetězové e-maily

Řetězové maily nadále přebírají úspěšný obsah sociálních sítí, zejména překroucená tvrzení generála Pavla a nyní i 
manipulativně sestříhané video. I nadále mají za cíl zejména  posílit strach z mobilizace v Česku a snížit důvěryhodnost 
Petra Pavla. Pozorujeme silný nárůst počtu řetězových emailů i počtu jejich přeposílání.
Dopady úspěšných řetězových emailů jsou ve vyšších desítkách tisíc, rekordně překročí 100 tisíc kumulativně od začátku 
prosince. Celkově lze očekávat dopad na minimálně vyšší desítky tisíc příjemců tento týden, nelze vyloučit nižší stovky 
tisíc příjemců.

Shrnutí

Graf č. 4: Exponencionální nárůst počtu řetězových mailů zachycených do naší databáze se štítkem Petr 
Pavel. 

Srovnání počtu útoků v řetězových mailech mezi prosincem 2022 a lednem 
2023



řetězové e-maily

Příklady

Níže přihládáme pouze několik řetězových e-mailů zachycených 24. 1. 2023. Příklady svědří o 
množství a různorodosti obsahu, který je vypouštěn s cílem poškodit Petra Pavla před volbami. 

ID 21787 - Podvodné video s logem neČT24 (Telegramový kanál cz24.news), zachycující upravenou 
část rozhovoru s Petrem Pavlem, ve kterém říká, že Ukrajině můžeme pomoct tím, že vstoupíme do 
války s Ruskem. V originálním znění však Pavel říká, že pomoct můžeme tím, že jim dodáme kvalitnější 
zbraně a budeme pokračovat v sankcích, protože přímo vstoupit do konfliktu nemůžeme.
(Zachyceno celkem 4x, poprvé 23.1.2023, dnes 3x)

ID 21810 -  Štěpán Kotrba je spokojen s Andrejem Babišem, protože poctivě platí daně, není 
zkorumpovatelný, zaměstnává 40 tisíc lidí a živí půl národa. Na Petru Pavlovi mu vadí, že zradil přísahu, 
bude vydíratelný GRU a kýmkoliv dalším, kdo dostane do rukou jeho složku. Nejsme ve válce a 
nepotřebujeme v čele státu vojáka. Potřebujeme správce státu.
(Zachyceno celkem 4x, poprvé 22.1.2023, dnes 3x)

ID 21814 -  Záznam z brífingu po jednání vlády - ministryně Černochová vysvětluje nově zavedenou 
možnost, jak se zapojit do obrany země - tzv. dobrovolné předurčení. Ve videu je logo TikTokového účtu 
skorpion24356, smějící se smajlík a text "Šup šup žlutomodří vlastenci třeba se přihlásit ať můžou na 
Ukrajinu vysílat další maso do mlýnku".

Pozn.: Sám o sobě řetězák není proti Petru Pavlovi, ale v těle mailu bývají různé komentáře. Např. u ID 
21814: "A pokud generál poslušen rozkazů zavelí, pojedou ti jeho mladí podporovatelé na východ?"
(Zachyceno celkem 8x, poprvé 21.1.2023, dnes 4x)

ID 21820  V příloze video Aby bylo jasno. Jana Bobošíková a Hana Lipovská v diskusi nad "fakty" s 
Pavlem Benešem a Petrem Drulákem. Pavel nás zavleče do války, je bývalý komunista a rozvědčík, 
nerozumí ekonomice, je kandidát vlády, jeho poradní tým je spjatý s vládou, je kandidátem a loutkou 
Spojených států, polarizuje společnost, není nezávislý, jeho podporovatelé jsou agresivní a rozdělují 
společnost, útočí na Babiše a podobně. Narativ - ohrožení svobody, kontrola všech institucí, potlačování 
svobody slova, pokus o změnu Ústavy, srovnání s totalitou, komunismem, možné zmanipulování voleb 
korespondenčním hlasováním.
(Zachyceno celkem 2x, poprvé dnes 2x)

ID 21789 - Iniciativa Zachraňme náš stát v prohlášení nabádá k volbě Andreje Babiše ve druhém kole 
prezidentské volby, protože prý mnohokrát dokázal, že se umí zastat zájmů ČR. Oproti tomu Petr Pavel 
se hlásí k pokleslé progresivistické agendě, klimatickému šílenství, řinčení zbraní a bude jen 
vykonavatelem cizích zájmů.
(Zachyceno celkem 1x, poprvé dnes)

ID 21819 - Na letišti v Mošnově je podezřelý provoz. Pokud se Pavel stane prezidentem, do roka tu 
máme Američany a základnu NATO a budeme vtaženi do války na Ukrajině. Lidský život pro generála 
nemá žádnou cenu. Po jeho rozhodnutích v NATO zemřely tisíce lidí. Mladí mají vymyté mozky a chtějí 
válku s Ruskem. Režim v ČR se plně fašizoval a nacifikoval. Česká společnost se fašizovala, a stejně 
jako v Německu ve 30. letech, touží po válce a chce si zvolit Pavla jako svého válečného vůdce.
(Zachyceno celkem 1x, poprvé dnes)

ID 21796 - Volba prezidenta shrnuta do dvou možností - buď zvolíte mír a prosperitu (Babiš) nebo drahé 
energie a válku s Ruskem, ve které budete umírat Vy a Vaše děti (Pavel)
(Zachyceno celkem 1x, poprvé dnes)



Sociální sítě

Dlouhodobě šířené narativy:
• mobilizace, zatažení do války – doplněno o spojení s manipulativně a lživě popsanými změnami ústavy (šíří covid dezinformátorka 
Rédová), spojeno s výzvami k údajnému  nástupu na vojenské cvičení, které má probíhat v Polsku, sdílení falešného videa (z kanálu 
neČT24, napojeného na Sputnik – viz níže v závěru tohoto reportu)
• komunistická minulost – nyní vztaženo i na Evu Pavlovou , taje obviněna, že je „politručka“
Nově zachycená témata:
• hrozba vlády pevné ruky, cenzura -   Petr Pavel údajně prohlásil, že chce bojovat proti protivládním hnutím, ale neřekl, co to 
znamená, chce zamezit "anarchii", má blízko k "cenzorovi" Vrabelovi
• kauza údajně  ukradený počítač – nešíří se masivně (byl v 20% reportů), spolu s narativem, že je kvůli tomu Petr Pavel údajně 
vydíratelný od Rusů, šířeno také s textem komunisty Petra Cvalína
• Petr Pavel si údajně vozí autobusy s příznivci -  by prý i v Ostravě vypískán, jeho shromáždění jsou podvod
• výzkumy a ankety – povzbuzování k volbě Babiše odkazem na anketu (reálná, uvěřeno), která ukazovala na očekávané vítězství 
Drahoše, podle některých sázkových kanceláří údajně stoupají šance Babiše
• média preferují Petra Pavla  - řešením je volba „natruc“
Manipulativní video z ostravského shromáždění
- dění kolem manipulovaného videa a kanálu neČT24 (popis jeho spojení se Sputnikem)

Shrnutí

·mobilizace, zatažení do války



Sociální sítě

· komunistická minulost – nyní útoky i na Evu Pavlovou



Sociální sítě

· kauza údajně ukradený počítač – nešíří se masivně (byl v 20 % sledování), spolu s narativem, 
že je kvůli němu Petr Pavel údajně vydíratelný od Rusů, šířeno také s textem komunisty Petra 
Cvalína

·Petr Pavel si údajně  vozí autobusy s příznivci -  by prý i v Ostravě vypískán, jeho masová 
shromáždění jsou podvod



Sociální sítě

· výzkumy a ankety – povzbuzování k volbě Babiše odkazem na anketu (reálná, 
uvěřeno), která ukazovala na očekávané vítězství Drahoše, podle některých 
sázkových kanceláří údajně stoupají šance Babiše (nepravdivé, ale šířené tvrzení)



Sociální sítě

Šiřitelé manipulativního videa z ostravského 
shromáždění
Telegramový kanál neČT24 – t.me/neCT24
YouTube kanál neČT24 - https://www.youtube.com/@neCT24
📷rezervní telegramový kanál Maršál Malinovskij – t.me/marsalMalinovskij

Jde o otevřeně Rusko propagující kanál, ještě před zablokováním webu Sputnik bylo na stránkách Sputniku 
odkazováno na tento kanál jako na nový Telegram kanál Sputniku, na což upozornilo CHH MV:

https://twitter.com/CHH_MVCR/status/1510959084668952577

Původní webový příspěvek lze najít zachovaný v archivu a je vidět, že odkazuje na telegramový kanál neČT24

https://web.archive.org/web/20220321135717/https://cz.sputniknews.com/20220321/byl-jste-v-mariupolu-hovoril-
jste-s-temi-uprchliky-fiala-chce-zastavit-putina-ale-schytal-to-18064271.html

https://www.youtube.com/@neCT24
https://twitter.com/CHH_MVCR/status/1510959084668952577
https://web.archive.org/web/20220321135717/https:/cz.sputniknews.com/20220321/byl-jste-v-mariupolu-hovoril-jste-s-temi-uprchliky-fiala-chce-zastavit-putina-ale-schytal-to-18064271.html


Sociální sítě

Sdílení manipulovaného videa
📷- objevilo se 21.1. 2023, kolem 18 hodiny – sdílela například stránka „Jsem 
zděšena“(17 tis sledujících) , ve stejnou dobu (pravděpodobně koordinace) 
sdílen i v soukromé skupině Andrej Babiš prezidentem (47 tisíc sledujících, 
sdílela Jiřina Dítětová – příspěvek stažen, zachoval se záznam).

- 📷video v sobě obsahuje vodoznak neČT24, mezi nahranými videi v telegramovém kanálu už není, ale objevují se 
videa burcující proti Petru Pavlovi se stejným vodoznakem i podobným obsahem
- dále sdílel účet na Twitteru @MA3X8 , který v minulosti rozšiřoval a propagoval videa @neCT24 (účet je nyní 
Twitterem blokován) nebo na dezinfoscénu napojený účet Kávovar

https://www.facebook.com/jsemzdesena
https://www.facebook.com/groups/833862783302858
https://www.facebook.com/jidi018
https://twitter.com/MA3X8
https://twitter.com/CapulusFact0rem


Terminologie problematiky dezinformací a bezpečnosti 
v kyberprostoru

Definice uvedených pojmů vychází z užšího politicko-bezpečnostního pohledu. V tomto kontextu jsou nyní chápány jak převážnou většinou 

veřejnosti, tak expertní komunitou, která je v komunikaci běžně užívá.

Dezinformace (disinformation) – jednotlivá nepravdivá nebo realitu silně zkreslující informace, která je záměrně tvořená a šířena s úmyslem 

ovlivnit jednání skupiny lidí nebo smýšlení veřejnosti. Misinformace je nepravdivá či zkreslující informace, která vzniká nezáměrně a je šířena 

nesystematicky, náhodně.

Příklady dezinformací: „EU připravuje zákon, který umožní zabavit soukromý majetek v době pandemické situace.“ „Maďarsko odhalilo plán EU 

na rozmisťování migrantů – 2 miliony nevzdělaných Afričanů ročně.“

Dezinformační kampaň (disinformation campaign) – cílená operace složená z vícero kroků, zaměřená na ovlivňování veřejného mínění. Skládá 

se typicky z mixu dezinformací, pravdivých informací a zavádějících interpretací, které mají ve svém výsledku ovlivnit veřejné mínění a jednání 

skupin obyvatel cílového regionu směrem, jakým zadavatel kampaně chce. Dezinformační kampaně nemusí dezinformace nutně obsahovat, 

jsou-li složeny ze záměrně selektovaných, z kontextu vytržených faktů takovým způsobem, že ve svém celku díky zamlčení jiných podstatných 

informací podávají falešný obraz skutečnosti.

Čeští elfové a bezpečnostní komunita dezinformačními kampaněmi míní kampaně cizích, většinou státních aktérů s geopolitickými 

či bezpečnostními cíli, které vstupují do českého kyberprostoru zvnějšku, a jejich domácích sympatizantů, kteří jejich narativy dále rozvíjejí 

a zesilují. Tyto kampaně bývají téměř vždy zastřené, tj. snažící se zatajit své zadavatele i jejich skutečné cíle. V soudobém veřejném kontextu 

není pod pojmem dezinformační kampaň chápána otevřená komunikace domácích politických aktérů v rámci běžného politického boje, 

komunikace komerčních aktérů, komunikace esoterických či náboženských skupin, pokusy o běžné kriminální či podvodné jednání, apod.

Příklady: Dezinformační kampaň proti EU a západním spojencům (Trvání: cca od roku 2014 dosud. Hlavní cíle: rozšířit v populaci antipatie k EU, 

NATO, USA a obecně Západu jako celku, vyjádřené poté tlakem na politickou reprezentaci a podporou protizápadních stran ve volbách. Hlavní 

subkampaně a subnarativy: Proti-imigraci („EU je neschopná čelit imigraci“), Proti-islámu („EU chce islamizovat Evropu“), Anti-Covid/Anti-vax 

(„EU zavádí covid-totalitu“), proti-Ukrajině („Západ podporuje válku“)).

Dezinformační kampaň proti národním elitám a národní soudružnosti (Trvání: cca od roku 2014 dosud. Hlavní cíle: narušit důvěru populace ve 

hlavní autority, jako je tisk, většinová společnost, vláda, instituce, věda, všeobecně uznávané autority. Hlavní subkampaně a narativy: 

„mainstreamová media lžou!“, „vláda je loutkou v zahraničních rukách“, „většina jsou ovce, my jsme probuzení!“, konspirační teorie o globálních 

elitách a tajném plánu na porobení světa, „alternativní vědci, novináři, influenceři sdělují skutečnou pravdu“, …)

Dezinformační vlna – je jistou podmnožinou dezinformačních kampaní. Dezinformační vlna je výrazným, časově omezeným vzedmutím 

dezinformačních aktivit, reagujících na konkrétní událost nebo na konkrétní záměr svého zadavatele. Může být osamocena nebo ohraničenou 

součástí dlouhodobější kampaně.

Příklady: Reakce Ruské federace na odhalení svých agentů z otravy Skripalovych v Británii v roce 2018. RF rozpoutala masivní vlnu dezinformací 

s cílem chaotizovat západní informační prostor, v jejimž rámci např. kremelská media RT a Sputnik zveřejnila v krátkém období na 138 (často 

protichůdných) narativů ohledně incidentu a jeho následků. 



Dezinformační narativy – způsob interpretace, tematický mikropříběh, jádro sdělení. Dezinformační narativ vždy dezinterpretuje nějaký objekt, stav 

či událost, popisuje ji zavádějícím, neúplným či nepravdivým způsobem. V bezpečnostním významu jsou narativy základní stavební kameny 

dezinformačních kampaní, pomocí kterých zadavatel mění vnímání skutečnosti cílovým publikem. Pomocí série dezinformací a z kontextu vytržených 

informací zadavatel kampaně publiku předestírá určité narativy, pomocí narativů pak dosahuje skrytých cílů své kampaně.

Příklady: Příklad dezinformace: “Brusel omezuje svobodu slova, přikazuje společnosti Facebook, aby mazala nesouhlasné názory na EU.” Příklad 

narativu, který tato dezinformace evokuje: “EU je totalitní organizace jako byl komunistický Sovětský svaz”. Příklad skrytého cíle, kterého má narativ 

dosáhnout: “Pokles obliby EU, růst podpory opozičních stran, požadujících vystoupení z EU.”

Dezinformační zdroje/kanály – Způsoby a místa systematického šíření dezinformačních kampaní. Aktuálně jsou v českém kyberprostoru čtyři hlavní 

kanály šíření dezinformací: dezinformační weby, dezinformační řetězové maily a dezinformační profily/skupiny na sociálních sítí a veřejná diskuzní fóra.

Dezinformační weby – buď monotematické, systematicky podporující jeden nebo několik dezinformačních narativů (např. EUrabia), nebo polytematické, 

ve kterých se dezinformační narativy opakovaně objevují namíchány v rámci jiného, např. bulvárního obsahu (Parlamentní listy). Dezinformační weby 

jsou často tzv. vstupními branami dezinformačních narativů do českého kyberprostoru, tzn. že dané narativy se prvně objeví na některém z webů, poté 

jsou přebírány sociálními sítěmi a řetězovými maily.

Dezinformační řetězové maily – maily, které obsahují dezinformace a dezinformační narativy. Jsou psány většinou emotivní formou, sugerující osobní 

důvěrnou informaci, která mj. vybízí k jejich dalšímu šíření dalším kontaktům adresáta. Tím jsou často schopny se lavinovitě šířit.

Dezinformační profily/skupiny na sociálních sítích – profily influencerů, které sleduje značné publikum nebo otevřené či uzavřené tematické skupiny na 

sociálních sítích, kde se pravidelně a systematicky zveřejňují dezinformace a skupinově posilují dezinformační narativy

veřejná diskuzní fóra – typicky buď pod články na hlavních zpravodajských portálech nebo pod články na tematicky specializovaných webech (příklad: 

mimibazary, ezoterika). Dezinformátoři se snaží atmosféru a celkový dojem ve fórech ovlivnit ve prospěch dezinformačních narativů technikou vkládání 

propagandistických příspěvků a jejich zvýraznění pomocí neautentických účtů. Nezúčastněný vnější čtenář má pak dojem, že “většinové veřejné mínění” 

je v souladu s dezinformačními narativy, i když je tento dojem vytvořen uměle jen několika jedinci pomocí speciálních technik.

Dezinformační ekosystém – společenský systém, obsahující různorodé lidské aktéry, který přejímá, tvoří a šíří dezinformační narativy. Z důvodu své 

částečné uzavřenosti si vytváří vlastní paralelní instituce, hierarchie, normy a praktiky, kterými utvrzuje a obnovuje svůj světonázor, odměňuje své 

leadery a stoupence, posiluje odhodlání svých misionářů a věrnost svých přívrženců. Obsahuje vlastní média, influencery, umělce a umělecká díla, 

způsoby setkávání a protestů, napojení na politické strany, speciální ceny a ocenění, apod.

Hanlivě bývá u nás někdy nazýván “pátou kolonou” na základě myšlenky, že celá tato komunita je řízena nepřátelskou mocností ze zahraničí. Reálnější 

je však pohled, že byla ze zahraničí přímo podporována významněji pouze v počátcích, dále už rostla organicky, podporována z vnějšku jen nepřímo, 

okrajově či volnou ideovou inspirací. Její růst je v rozvinutější fázi dán už spíše “autosoběstačností”, tj. že dezinformační ekosystém je od určité velikosti 

schopen dávat svým vůdcům i následovníkům vlastní odměnu ve formě pozornosti, životního naplnění, satisfakce, komerčního zisku, společenského 

uznání, apod.

Hybridní hrozby – zastřešující pojem metod a způsobů, jakými se nepřátelský státní aktér snaží vnutit svůj vliv danému zahraničnímu teritoriu či entitě 

pod hladinou otevřeného konfliktu. Primárně mají charakter nátlaku nebo podvratné činnosti. Hybridní aktivity se snaží buď zcela anonymizovat, 

skrývat, nebo maskovat jinou činností, předstíraným sledováním jiných legitimních cílů za účelem znesnadnění jasné interpretace událostí, apod. 

K hybridním kampaním mohou být použity různé prostředky – diplomatické (rozdmýchávání pseudo-diplomatických kauz), politické (nátlak, podpora 

separatistů, extremistů, vlivových agentů), zpravodajské (špionáž, ovlivňování politiků a úředníků), ekonomické (ekonomický nátlak, zneužívání 

hospodářské závislosti, ovlivňování ekonomických rozhodnutí), vnitřně-bezpečnostní (podpora demonstrací, stávek, terorismu, extremismu, 

organizovaného zločinu, korupce, ovlivňování voleb), informační (šíření propagandy a dezinformací, budování dezinformačních kanálů, nelegitimní 

ovlivňování vnitrostátní diskuze), kybernetické (kyberútoky, viry, krádeže dat), vojenské (konvenční i nekonvenční, sabotáže, vojenská podpora 

ozbrojených skupin), apod.

Strategická komunikace státu – soubor koordinovaných komunikačních aktivit státních institucí k cílovým skupinám občanů s cílem komunikovat vládní 

politiku v souladu s národními zájmy a vládními prioritami. Účelně vedená strategická komunikace má sjednocující roli, buduje veřejnou důvěru 

a podporu komunikovaných témat, mírní akutní dopad dezinformačních kampaní a formuje vůči nim preventivní společenskou odolnost.

Terminologie problematiky dezinformací a bezpečnosti 
v kyberprostoru


