
1 
 

 

 

Systematické využívání skupin protestujících proti 

epidemiologickým opatřením jako nástroje ruské 

propagandy 

 

 

 

 

 

https://cesti-elfove.cz/       26.2. 2022 

https://cesti-elfove.cz/


2 
 

Resumé:  

Teprve až ve světle ruské invaze na Ukrajinu, ke které došlo 24.2. 2022 se ukázala celá 

promyšlená dlouhodobá kampaň, během které nás Putinův režim zvykal na slova  ako 

fašismus, genocida (které nakonec sám použil jako ospravedlnění útoku), vzbuzoval 

nedůvěru v naši vládu a média. Na začátku byl využit pochopitelný strach z nemoci nebo 

dopadu epidemiologických opatření, rozdmýchávala se občanská nespokojenost. 

Dokonce i konspirační teorie o elitách dávaly smysl a vedly ke strachu, že pandemie byla 

pouze přípravou na válku.  Po invazi se tyto nejdříve nenápadné narážky změnily na 

plnohodnotnou válečnou propagandu.  

Použité metody: 

 Kvalitativní i kvantitativní 

Na začátku stála infiltrace a dlouhodobé sledování dezinformačních Facebookových 

skupin spojených protesty proti epidemiologickým opatřením.  Trend potvrzen v šesti 

sledovaných skupinách, jako case study zvolena skupina „Neočkovaní CZ SK“, která si 

do názvu během začátku ruské invaze na Ukrajinu dala „Pro mír. Ne válce.“  

Přímý dosah všech elfy sledovaných sledovaných skupin (vedle covidových i klasický 

„dezinformačních“)  je zhruba 217 600 osob, což znamená nepřímý dosah (sdílení a 

„přátelé přátel“ jsou vyšší statisíce až miliony osob. 

Správcové a členové covidových/proruských skupin: 

Mára/Marek Kočí a Kollerka Danka Bastet – správci facebookové skupiny europoslance Blaška (SPD), 

Daniela Boháčová – „slovanská ezoterika“, podpora RF, Lenka Tarabová – propagátorka žluté židovské 

hvězdy „neočkovaný“. Jana Volfová stála za vznikem a kandidaturou Volného bloku a předtím Islám v ČR 

nechceme.   

Covidové skupiny: 

 Na svobodu nám nesahejte!  veřejná, 15, 9 tisíc členů, správci: Daniela Boháčová, Jirka Kudrfalz, Daniel Houba 

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

 Covidu se nebojíme, bojíme se "opatření" - Nechte nás na pokoji!, soukromá, 12,9 tisíc členů, správce София 

Триста, členové např. Marek Kočí, Kollerka Danka Basted 

https://www.facebook.com/groups/2693238824232801  

 NEJSME VAŠE LOUTKY, soukromá, 40,9 tisíc členů, správci: Lenka Tarabová, Denisa Borzová 

https://www.facebook.com/groups/2539765316284761 

 Češi, táhněme za jeden provaz, veřejná, 33, 1 tisíc členů, správci: Aleš Svoboda, Jana Volfová, 

https://www.facebook.com/groups/1678005795706610  

 #nenechamseockovat#, soukromá, 15,2 tisíc členů, správci: Karel Kotrč, Martina Černá, Lenka Brožková – 

Šimáčková, https://www.facebook.com/groups/814684719379127  

https://www.facebook.com/groups/czechoslovakiajednotne
https://cesti-elfove.cz/analyza-napojeni-ruske-ambasady-na-ceskou-dezinfo-scenu/
https://www.facebook.com/groups/2693238824232801
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/666091/zidovska-hvezda-neockovany-ji-stala-zidli-liberecka-ombudsmanka-musela-skoncit.html
https://www.facebook.com/groups/2539765316284761
https://www.facebook.com/groups/1678005795706610
https://www.facebook.com/groups/814684719379127
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Case study Neočkovaní CZ SK 

 

(prakticky pár minut po prvních zprávách o ruské invazi na Ukrajinu, oznamuje správce 

skupiny Neočkovaní „nová témata“). 

 

Ve sledovaném období 1.1. 2022 – 25.2. 2022 ve všech sledovaných skupinách, včetně 

skupiny Neockovani CZ SK dominovala pouze tři opravdu klíčová témata, která 

umožnila prokazatelně doložit proměnu účelu skupiny z tématu covid-19 na skutečně 

plnohodnotnou ruskou válečnou propagandu:  

1. covid-19 jako zdravotnická problematika – evidována byla témata jako 

obavy z očkování, nežádoucích účinků, alternativní způsoby léčby, propagace 

přirozené imunity, ale také zpochybňování pandemie, ale po medicínské 

stránce (viry neexistují, mutace neexistují atd.) 

2. pandemie vnímaná jako nástup totality či přímo covidfašismu – do evidence 

byla zahrnuta témata jako diskriminace, občané druhé kategorie, protesty 

(Rakousko, protesty proti pandemickému zákonu, truck convoy v Kanadě atd.), 

útoky na poslance, senátory a představitele vlády v souvislosti se schvalování 

pandemického zákona, ale také konspirační teorie o novém světovém řádu, o 

elitách (elity ovládající EU, farmaceutické lobby atd.) či zpochybňování důvěry 

v média, která se prý na celém covid podvodu podílejí také  

3. proruský narativ až válečná propaganda – útoky a zesměšňování NATO, 

zobrazovaní USA a NATO jako agresorů, zpochybňování územní celistvosti 

Ukrajiny a vůbec existence ukrajinského národa, zprávy o fašismu a genocidě 

rusky mluvících obyvatel na Ukrajině, zájmech NATO na Ukrajině, vyjadřování 

podpory ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, útok na média se objevuje 

znovu „ti, co lhali o covidu budou lhát i o Ukrajině) 
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Většinu obsahu ve skupinách tvoří linky na dezinformační weby, které elfové sledují 

pomocí kvantitativních softwarových nástrojů.  S vědomím toho, že se jedná o jeden 

uzavřený ekosystém dezinformací, soustředila se níže přiložená evidence příspěvků 

na originální obsah, nahraná multimédia, tedy obsah který do skupiny nahrávají a 

který často i vytvářejí samotní členové.  

Ruční kvalitativně kvantitativní analýza umožnila, že do evidence nebyly zahrnuty 

neutrální příspěvky (například sdílení zpravodajství, projevů atd. bez dalších komentářů). 

Všechny zahrnuté příspěvky – nahraná multimédia splňovaly výše uvedená kritéria.  

 

Graf a základní poznatky z analýzy skupiny Neockovani CZ SK:  

 

Základní poznatky z analýzy skupiny Neockovani CZ SK:  

 téma totality/covidfašismu již na začátku ledna (projednávání pandemického 

zákona) vytlačilo zdravotnickou problematiku, která dále jen klesala  

 na konci první poloviny února nastupuje proruský narativ (údajné zájmy a 

expanze NATO), který je po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu nahrazen jednak 

masivním nárůstem příspěvků, dále pak plnohodnotnou ruskou válečnou 

propagandou (údajná genocida rusky mluvícího obyvatelstva či zpochybňování či 

dezinterpretace průběhu bojů).  

 Tři ze čtyř hlavních šiřitelů čisté proruské propagandy ve skupině 

„Neočkovaní“ byly falešné/prázdné profily bez vyplněných osobních údajů, 

reálných fotografií a založené v druhé polovině roku 2020.  

 Bylo možné zaznamenat celistvou narativní strukturu (viz níže), které od 

vyvolání emocí, obav z covidu, postoupila přes motivy diskriminace, 

občanské neposlušnosti až k čisté ruské válečné propagandě.  
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Narativní struktura – od strachu z nemoci až po válečnou propagandu: 

Krok 1: získání důvěry - využití obav, nejasných 

informací o covidu, dobré rady, jak postupovalo 

očkování, tak nejprve šíření obav z genocidy 

seniorů, pak genocidy dětí, pak deziformace o 

škodlivých účincích vakcín (+ slovo genocida pak 

zaznívá i na samém konci narativu "genocida 

rusky mluvícího obyvatelstva) 

Krok 2: zárodek "občanské nespokojenosti" - 

využití špatné komunikace, zmatku v 

proticovidových opatření, narůstající 

nespokojenost dotčených skupin (lidé z 

pohostinství, umělci), základ narativu o zvůli 

vlády  

Krok 3: farmaceutická lobby a elity - s začátkem 

očkování využití obav vzbuzovaných v 

předchozích krocích, začátek zobrazování vakcín 

jako nástroje k ovládání lidí (snížení populace 

atd.)  a prostředku, aby se bohaté elity ještě více 

obohatily 

Krok 4: strach z diskriminace - s nástupem 

očkování přichází obavy těch, co se očkovat 

nechtějí, strach z diskriminace, občané druhé 

kategorie, přicházejí první paralely s fašismem 

 

Intermezzo - Vrbětice  

poprvé se objevuje myšlenka, že covid je příprava na válku, 

plus otevřeně proruský narativ v covid skupinách 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/analyza-trollove-

siri-ruskou-propagandu-v-covidovych-skupinach-

40357390   

 

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/analyza-trollove-siri-ruskou-propagandu-v-covidovych-skupinach-40357390
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/analyza-trollove-siri-ruskou-propagandu-v-covidovych-skupinach-40357390
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/analyza-trollove-siri-ruskou-propagandu-v-covidovych-skupinach-40357390
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Krok 5: covidfašismus - pandemie vnímána jako nástroj k ovládnutí celé společnosti, 

nástup nové totality, v tomto smyslu vykreslována i EU (např. smlouvy s Pfizer) 

občanský vzdor, odpor ke covidovým opatřením vnímán jako boj za spravedlnost a 

svobodu  (u nás boj proti pandemickému zákonu, protesty v Rakousku, truck conwoy v 

Kanadě), nedůvěra v média, která údajně šíří jen covid-propagandu, stejný narativ boje 

za spravednost a svobody rezonoval i mimo klasické publikum dezinformačních webů,  s 

odkazem na obavy na porušování lidských práv či omezení podnikání sdíleli to jinak 

demokraticky uvažující lidé  

Krok 6: propojení tématu elit, deep state s napětím na východě Ukrajiny - téma 

covidu propojeno s konspiračními teoriemi o deep state, NWO, elitách (Soros, Rotschild, 

Rockefeller) ovládajících svět, zobrazení Ruska a Slovanů jako těch, kdo plány elit 

znemožňují, téma „nevěřte médiím, která lhala o covidu, když budou mluvit o Ukrajině“    

Krok 7: zesměšnování/útoky na NATO + bagatelizace ruské přítomnosti poblíž 

ukrajinských hranic 

Krok 8: plnohodnotná válečná propaganda - zprávy o genocidě rusky mluvících na 

východě Ukrajiny, o banderovcích a ukrajinských fašistech, zpochybňování Ukrajiny a 

Ukrajinců jako státu a národa, útočí vlastně Ukrajinci, falešné záběry z útoků. 

Ukázky válečné propagandy ze skupiny „Neočkovaní“:  
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Narativ – pandemie byla příprava na válku: 
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Ověření: 

 Kvantitativní metody: 

Trend popsaný výše a získaný prostřednictvím kvalitativního sběru dat a narativní 

analýzy byl alespoň ověřen specializovaným softwarem, který zachycuje veškerý 

zveřejněný obsah na sociální síti Facebook (zvolena možnost příspěvků 

v českém a slovenském jazyce).  Konkrétně jsme potvrdili ústup zdravotnické 

problematiky „očkování“ a zvýšení zájmu o dění na Ukrajině, ve stejném období jako 

kvalitativní výzkumná sonda ve skupině „Neočkovaní“.  

 

 

 


