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Shrnutí

Všechny narativy, které zazněly na tiskové 
konferenci Anrdreje Babiše jsou nyní šířeny 
dezinformační scénou. K tomu zůstávají narativy 
popsané v předešlých reportech, z nichž ten, který 
zůstal intenzivně rezonovat je narativ "převlékač 
kabátů", tedy obvinění z pragmatismu a 
bezzásadovosti, z ochoty sloužit libovolnému pánu 
u moci.
Sdělení jsou obsahově často identická, nebo v 
podobném duchu, avšak šířená organizovaně, 
cíleně a s velkou razancí a dosahem. Jsou šířena 
dezinformačními kanály a skupinami na sociálních 
mediích, které v minulosti podporovaly proruské 
narativy a proruská scéna také na P. Pavla útočí. 
Nelze ale říct, že je tato kampaň organizována 
proruskou scénou nebo přímo Ruskem, jde z 
převážné části o domácí záležitost, ke které se 
česká proruská scéna přidala. Jedinou výjimkou a 
indicií na zapojení Rusů je skupina na Facebooku 
"Andrej Babiš prezidentem", kde je správcem 
prokazatelně Rus Robert Vinogradov žijící v Česku.
Mimo náš běžný monitor je aktivita na TikToku 
(kterou teď částečně dokládáme), WhatsAppu a 
Twitteru, kde máme podezdření na šíření obsahu 
pomocí botů.
Jsme přesvědčeni, že kampaň byla v tomto rozsahu 
a s využitím těchto kanálů a technologií (boty na 
Twitteru) připravena předem, tedy před výsledkem 
1. volby.

Válečný štváč
Je voják a údajně už proto 
zmobilizuje vaše děti a manžely. 
"Dokazují" to nepravdivé a 
pozměněné generálovy citáty. 

Zrádce a převlíkač kabátů
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.

Nominant vlády
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:

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

Je to "zelený mozek"
Je mu vytýkána vojenská minulost a 
je obviňován, že nemá zkušenosti z 
politiky. 



Dezinformační weby

Shrnutí
První reakce dezinfowebů na výsledky 1. kola volby prezidenta republiky
Sledované weby: Aeronet, Nová republika, Protiproud, Sputnik, Zvedavec
Jde o weby, které systematicky a dlouhodobě šíří proruský a protizápadní obsah.
Hlavním tématem jsou útoky na Petra Pavla. V této souvislosti se objevují tři základní linie:
1) Minulost Petra Pavla – je údajně vydíratelný (GRU/Ruskem) kvůli své komunistické minulosti, už 
jednou zradil to, za co se postavil, může zradit znovu
2) Petr Pavel jakoúdajný  kandidát těmito weby kritizované vlády Petra Fialy
3) Petr Pavel jako "válečný štváč", protože je voják.

Narativy mají vykreslit Pavla jako bezpečnostní riziko pro ČR z různých úhlů pohledu – antikomunistického, z hlediska sociálního smíru (lživě je 
prezentován jako "vládní kandidát", přestože jej vláda nenominovala a ani nemohla) nebo z hlediska toho, že je schopen ČR zatáhnout do války s 
Ruskem, na což je usuzováno prostě z toho, že byl voják a sloužil ve velení NATO. Jeho transformace po roce 1989 je pak napadána jako zrada 
toho, k čemu se upsal, a je tedy vykreslován jako někdo, kdo může znovu zradit (například ČR).
Menší narativ tvoří také tematizace neúspěchu kandidáta SPD Jaroslava Bašty.
Není bez zajímavosti, že z pravidelně sledovaných webů se tématu výrazněji nevěnoval Sputnik a dále Zvedavec, jehož produkce spočívá zejména v 
překladech zpráv ze zahraničních webů.
Příklady lživého a manipulativního obsahu:
Přání války: Výsledek prvního kola prezidentských voleb v Česku naznačuje děsivou fašizaci části české populace a touhu po vojenské konfrontaci s Ruskou 
federací! Je to dokonalá kopie nacifikace německé veřejnosti zezdola na počátku 30. let minulého století! Volby potvrdily, že obyvatelstvo v Česku není 
neoliberální, ale trans-atlanticky ukotvené v odhodlané pozici kandidatury členského státu Trojmoří a připravené zatáhnout do války na Ukrajině české 
vojáky, a to i za cenu mobilizace vlastních dětí! Kam zmizeli voliči SPD se svými hlasy pro Jaroslava Baštu?
https://aeronet.news/prani-valky-vysledek-prvniho-kola-prezidentskych-voleb-v-cesku-naznacuje-desivou-fasizaci-casti-ceske-populace-a-touhu-po-
vojenske-konfrontaci-s-ruskou-federaci-je-to-dokonala-kopie-nacifikace/
JUDr. Kříženecký přináší skandální informace o prezidentském kandidátu Pavlovi. Má pražská kavárna kachní žaludek a bude generála volit v dalším kole? 
(video 14:31)
https://www.novarepublika.online/2023/01/judr-krizenecky-prinasi-skandalni-informace-o-prezidentskem-kandidatu-pavlovi-ma-prazska-kavarna-kachni-
zaludek-a-bude-generala-volit-v-dalsim-kole-video-1431



řetězové e-maily

Řetězové maily začínají přebírat úspěšný obsah sociálních sítí,. zejména překroucená tvrzení generála Pavla. Posilují 
strach z mobilizace v Česku. 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 nižší stovky tisíc příjemců.

Shrnutí

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

Příklad šíření a dosahu (dosah e-mailu 52 998 respondentů) 



řetězové e-maily

Příklady
ID 21426 - Text Michaela Svatoše publikovaný na pokec24: Petr Pavel v roce 2015 na jednání velení NATO defacto navrhl 
rozpoutat nové kolo závodů v jaderném zbrojení s Ruskem. V říjnu 2015 Pavel volal po doktríně, podle které by ruský konvenční 
úder na Pobaltí znamenal jadernou odvetu NATO. Tím by Petr Pavel rozpoutal jadernou válku! A zničil minimálně Evropu!
Babiš jako diplomat mír vyjedná, zatímco generál nás zavleče do války a bude Rusku dávat ultimáta, jako při inspekci Ukrajiny v 
roce 2016. Svatošovi jsou prý oba kandidáti nesympatičtí, ale chce mír a aby jeho děti a vnoučata nepadly v nesmyslné válce
(Zachyceno celkem 1x, dnes poprvé)

ID 21425 - Miroslav Kříženecký ve 12minutovém videu pomlouvá Petra Pavla a jeho otce. Pavel o všem ze svojí minulosti lže. 
Nepochybně byl rozvědčíkem Varšavské smlouvy. Pochází z velice komunistické rodiny s kladným vztahem k SSSR. Celý život byl 
k něčemu vychováván a pak zradil. Zradil svého tátu, svoji přísahu, zradil to, na co se připravoval. Co zradí příště? Český národ? 
Je manipulovatelný a vydíratelný ze strany ruské vojenské rozvědky GRU. Svým způsobem má i Rusko zájem na tom, aby Pavel 
uspěl, ale rozhodně to je proti českým národním zájmům.
(Zachyceno celkem 1x, dnes poprvé)

ID 21427 - Mail obsahuje výzvu k přeposlaní tří řetězáků, které aktuálně kolují proti Petru Pavlovi a pro Andreje Babiše: 1) Text 
Michaela Svatoše o tom, jak by nás Petr Pavel ultimáty Rusku zavlekl do jaderné války (viz ID 21426) 2) Odkaz na video, ve 
kterém se Stanislav Novotný ptá Miroslava Kříženeckého "na rozvědčíka Varšavské smlouvy Petra Pavla - jeho slovy protekčního 
synka, obdivujícího Sovětský svaz, Jidáše..." (viz ID 21289) 3) Vymyšlený text přisuzovaný synovi Martina Stropnického a dříve i 
synovi Miroslava Kalouska, o tom jak obdivuje Babiše za to, co dělá pro naši zemi (odkaz nedostupný, více viz ID 21153)
(Zachyceno celkem 1x, dnes poprvé)

ID 21424 - V příloze video z Youtube kanálu V politice - AKTUÁLNĚ. Miroslav Kříženecký nazval Petra Pavla Jidášem, zradil 
jednou, zradí znovu. Pavel bude lehce vydíratelný a možná kandiduje jen proto, že byl donucen. Není normální, že Pavel 
nedostal doporučení od svého velitele a pak najednou dostal doporučení od šesti generálů.
(Zachyceno celkem 1x, dnes poprvé)

ID 21443 - Screen FB příspěvku obsahující vymyšlené výroky přisuzované Petru Pavlovi. Podporován je narativ, že pokud se Petr 
Pavel stane prezidentem, tak zavleče Česko do války a bojeschopní muži a ženy budou posláni do boje.
(Zachyceno celkem 3x, poprvé 16.1.2023, dnes další dva záchyty)
!! 21439 - Stanislav Novotný se ptá Miroslava Kříženeckého na rozvědčíka Varšavské smlouvy Petra Pavla - jeho slovy 
protekčního synka, obdivujícího Sovětský svaz, Jidáše, který falšuje svou osobní historii a s tímto neomluvitelným morálním 
pokřivením drze kandiduje na prezidenta
(Zachyceno celkem 6x, poprvé 30.12.2022, dnes další dva záchyty)

ID 21432 - Pavel Černocký: Pětikoalice nedokázala postavit do voleb schopného kandidáta. Pavel je komunistický generál a 
Nerudová je vyprodukovaná Sorosem. Volit Babiše by bylo výhodné pro jeho jazykové znalosti, je schopný jako podnikatel atd. 
Navíc by se uvolnila jeho předsednická pozice v ANO, kde mají spoustu schopných lidí, kteří by ho nahradili a v součinnosti s 
SPD by mohli v příštích volbách porazit pětikoalici.
(Zachyceno celkem 2x, poprvé 10.1.2023, dnes další záchyt)

ID 21392 - Fotomontáž Stalinova pomníku, na kterém jsou umístěny postavy Petra Pavla, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové 
Adamové, Víta Rakušana, Petra Fialy a Miloše Vystrčila.
(Zachyceno celkem 4x, poprvé 2.12.2022, dnes další záchyt)



Řetězové e-maily

Časové srovnání podpory a útoků v řetězových e-mailech

Zachycené řetězové e-maily od první volby prezidenta ČR vyjadřují podporu Andreji Babišovi a útočí na Petra 
Pavla, jak ukazují grafy.  Postoj dezinformační scény řetězových emailů je jednoznačný.



Sociální sítě









Objevují se všechny narativy popsané v úvodním shrnutí tohoto reportu - strach z mobilizace má největší dynamiku a roste a k 
tomu je šířeno obvinění, že prý má Petr Pavel vázací akt GRU a KGB a že ho "Rusové mají v hrsti". Specificky zde se šíří obvinění z 
údajného domácího násilí.
Jednoznačně dominuje a dále sílí narativ „Petr Pavel nás jako prezident zavleče do války“. Hojně je sdílen zcela vymyšlený 
Twitterový výrok o potřebě vyrovnat poměr „lidských sil“ v bojích v Ukrajině a to formou zapojení čekých vojáků.Sdílen je v 
různých variacích, jako text nebo obrázek s textem.
Sledujeme rychlé, cílené a organizované šíření výroku o tom, že mladí volbou Petra Pavla volí východní frontu, jako by jej měl 
někdo pokyn znovu a znovu nahrávat na sítě (cca 70 kopíí stejného obrázku).
Skupina "Andrej Babiš prezidentem" je bývalá prozemanovská, ale správcem je v ČR žijící Rus (Robert Vinogradov, je k dohledání v 
rejstříku podnikatelů), co má na profilu agenty GRU Miškina a Čepigu, zde jedině vidíme průkazněji ruskou stopu. Skupina je 
soukromá, aktivní a početná (40 tisíc lidí).

Shrnutí



Sociální sítě

Nástup TikToku a Youtube
Video obsah se stal nedílnou součástí dezinformačních kampaní útočících na Petra Pavla. Figurují v něm i 
představitelé opozičních stran. Níže příklady. Narativy odpovídají úvodnímu shrnutí.



Sociální sítě: Twitter

Shrnutí a příklady
Twitter je v české rovině sociální síť spíše pro intelektuální debatu liberálního charakteru, do které se ale daří 
dlouhodobě pašovat dezinformační narativy. V kontextu voleb se tak například za období 1. - 17. ledna objevilo 205 
krát slovo "Pávek" v referenci na generála Pavla, což je podprahové obvinění z toho, že byl "komunistický 
rozvědčík". 



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


