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Úvod
Vydáváme další díl informačního měsíčníku, ve kterém
Čeští elfové shrnují dezinformace nebo manipulační obsah v českém online prostoru. Monitorujeme aktivity, které mají za cíl podporovat hlavně zájmy Ruské federace
(RF) nebo Čínské lidové republiky (ČLR), ale i domácích
aktérů, kteří vědomě či nevědomě působí proti strategickým zájmům České republiky. V České republice takto
působí mnoho domácích subjektů, které vědomě slouží
zájmům cizích diktatur. Často se jedná o osobnosti veřejného a politického života, které dávno ztratily morální
zábrany z oportunistických důvodů nebo díky vlastním
komplexům. Někteří se považují za osamocené bojovníky za různé (někdy zvrácené) myšlenky a stávají se tak
tzv. užitečnými idioty, kteří napomáhají zájmům vůči Česku nepřátelských diktatur. Strategické zájmy přímo ovlivňují 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.cesti-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 internetové

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.
Zájem o práci v našem hnutí můžete vyjádřit zasláním
e-mailu na výše uvedené e-mailové spojení. Práce je dobrovolná, každý si hradí své vlastní náklady.
Nabízíme přístup k našim datům (například řetězovým
e-mailům), či zpracování případových rešerší na konkrétní
témata pro média. Služba je bezplatná.
Dezinformační obsah je v on-line prostoru šířen těmito
hlavními kanály:
1) Online media – weby
2) Řetězové e-maily
3) Sociální sítě
Shrnutí monitorovaných kanálů a jejich pravidelné aktualizace lze nalézt na internetové stránce www.cesti-elfove.cz.
Zde naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vybraných dezinformačních webů a speciální přehledy dezinformací týkajících se epidemie COVID-19.
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Listopad: shrnutí obsahu a komentář
Nejdůležitější témata a zjištění
Celá tzv. dezinformační scéna, které dlouhodobě a soustavně propaguje ruské dezinformační narativy, jako
„jeden muž“ publikuje jednu COVID-19 dezinformaci
za druhou a podílí se tak na celkovém počtu všech dezinformačních článků v souvislosti s COVID-19 publikovaných na českém internetu celými 94 %.
Roste „studenoválečnická rétorika“, která podává mezinárodní dění jako soupeření mezi USA a Ruskem (a stále
častěji také jako soupeření mezi USA a Čínou).
Zesílilo téma migrace, které je popisováno jako hrozba
nebo spiknutí evropských elit. Rezonovalo téma voleb
v USA, kdy šíří česká dezinfoscéna obviňování z manipulace voleb ve prospěch J. Bidena a obává se podpory černé
rasy proti bílé.
Vzhledem k výročí 17. listopadu byly časté útoky na polistopadové demokratické uspořádání, na liberální demokracii a jmenovitě V. Havla jako symbol Sametové revoluce.

Témata v listopadu 2020 podrobněji
COVID-19: dezinformace se přesouvají k odporu vůči
vakcinaci, která je popisována jako buď nebezpečná
a nevyzkoušená nebo konspirativně jako nástroj elit na
ovládnutí světa, případně jako komplot za účelem zisků
korporací a elit. Současně jsou znevěrohodňovány veškeré statistiky týkající se epidemie. V kontrastu k předchozí
agendě je v dezinformační sféře jasná podpora ruské vakciny Sputnik.
USA a volby: česká dezinformační scéna podporuje
D. Trumpa a obviňuje J. Bidena z volebních podvodů
a z plánů na útlak bílého obyvatelstva (také v souvislosti
s BLM).
Útoky na NATO, EU a západní země: sílí „studenoválečnická“ rétorika, popisuje mezinárodní dění jako spor USA
a Ruska. Pokračuje popis Západu jako v úpadku a Ruska
jako technologické a vojenské velmoci. Útoky na EU jsou
založeny jak na konspiracích ohledně koronaviru a plánů

na údajné omezení svobod pod záminkou epidemie, tak
na akcích EU proti dezinformacím což je popisováno jako
útok na svobodu slova. Sílí podpora Polska a Maďarska ve
sporu s ostatními státy EU v oblasti vlády práva. Sílí téma
nacionalismu a podpora „nevměšování“ a současně pokračuje odpor proti LGBT a podpora tzv. „tradičních hodnot“.
Nacionalismus sílí i v ekonomické oblasti, například v oblasti zemědělské soběstačnosti.
Válka v Náhorním Karabachu: je zmiňována jako konflikt
mezi křesťanstvím a islámem a Rusko je popisováno jako
obránce Arménie a křesťanství.
Islamizace a uprchlíci: sílí motiv hrozby migrantů a islámu. Obojí popisováno jako bezpečnostní hrozba pro EU,
která proti migraci buď nic nedělá, nebo ji tajně podporuje.
Ostatní témata: Vzhledem k výročí 17. listopadu se objevila řada útoků na demokratický režim, polistopadový vývoj a na V. Havla. Zesílily útoky na veřejnoprávní media,
především ČT, která je popisována jako „opoziční“, „protivládní“, „nevyvážená“ a „prolhaná“. Útoky na ČT směřovaly i výslovně na pořady Reportéři ČT, Otázky Václava
Moravce, 168 hodin. Probíhaly útoky na osoby hájící ČT
(senátoři, opozice) a podpora radních Rady ČT, kteří na
ČT útočí (Matocha, Lipovská). Kritika směřuje zejména
z řad příznivců „opozice“, tedy KSČM a SPD. Tématem
byla i dostavba Dukovan, kde je popíráno bezpečnostní
hledisko a zdůrazňována technologická a ekonomická
stránka, která údajně hraje ve prospěch Ruska.

Nejčastější cíle útoků
EU, NATO, USA, Německo, v ČR demokratické strany
a politici (zejména Piráti) a veřejnoprávní media, především ČT. Ze známých osobností jsou napadány A. Merkel, B. Gates, J. Biden a v Česku především politici Pirátů
(I. Bartoš, Z. Hřib) a P. Fiala (ODS), přetrvávají útoky na
V. Havla a M. Kalouska (především v souvislostech útoků na polistopadový vývoj). A. Babiš (ANO) je současně
napadán i podporován, nicméně sílí jeho organizovaná
podpora.
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Trendy v šíření
Nadále platí, že nejaktivnějšími vnitrostátními šiřiteli
proruských dezinformací jsou politici a příznivci SPD
a KSČM, často podporovaní z okruhu prezidenta ČR. Přibývají ale lidé vystrašení epidemií a tísnění protiepidemickými opatřeními. Důležitým kanálem zůstává Facebook,
který v této oblasti ovlivňuje až 2 mil. lidí.

Nejčastější média šířící proruskou
propagandu v říjnu 2020
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A. Monitoring on-line médií
V listopadu 2020 bylo zpracováno v našem systému
154  725 článků v češtině
»» mezi nejaktivnějšími zdroji již tradičně byl pravdive.eu,
následován ct24.news a pravyprostor.cz,
»» do alespoň jedné z 24 kategorií zaměřených na
propagandu „spadlo“ 1 842 článků,
»» alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, AntiLiberalismus, COVID 19 – konspirace, Prokremelský
narativ a O bezpečnosti manipulativně) zazněl
v 1 769 článcích,
»» došlo tak k dalšímu poměrně výraznému nárůstu
dezinformačního obsahu (20,7 % oproti říjnu),
»» tento nárůst byl rozhodující měrou způsoben
konspirativním a manipulativním obsahem ohledně
COVID-19,

»» celá tzv. dezinformační scéna, které dlouhodobě
a soustavně propaguje ruské dezinformační
narativy, jako „jeden muž“ publikuje jednu
COVID-19 dezinformaci za druhou a podílí se tak
na celkovém počtu všech dezinformačních článků
v souvislosti s COVID-19 publikovaných na českém
internetu celými 94 %.
COVID-19 zůstal naprosto dominantním dezinformačním narativem. Tento se v průběhu listopadu do značné míru sjednotil a dal by se shrnout následovně:
„Globální pandemie je řízena a uměle vyvolána, fakta
o COVID-19 jsou skrývána, jeho rizikovost je zveličována, data falšována a opatření neodpovídají realitě. Za
touto konspirací stojí česká i další západní vlády, média,
nadnárodní organizace a velké farmaceutické společnosti,
tzv. Big Pharma. Ty pandemii využívají k distribuci zdraví nebezpečných vakcín, které slouží k jejich obohacení
a dosažení dalších skrytých cílů.“
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V listopadu 2020 tak prakticky vymizel dezinformační obsah typu A (popírá existenci viru a probíhající pandemie)
a omezil se na typ B (propaguje teorii o konspiraci globálních elit, řídící průběh pandemie a využívající COVID-19
ke kontrole populace a finančnímu zisku; zahrnuje narativy o umělém původu viru a jeho cíleném vypuštění mezi
populaci, a konspirační teorie týkající se vakcín na COVID-19) a typ C (popírá závažnost a nebezpečnost viru,
označuje statistiky a data o COVID-19 a průběhu pandemie za falešná a vykresluje proti-pandemická opatření
jako zbytečná a škodlivá).
V průběhu listopadu 2020 došlo k výraznému nárůstu dezinformačního obsahu typu B, zejména kvůli nárůstu obsahu týkající se vakcín a očkování. Typy B a C se tak ke konci sledovaného období vyskytovaly přibližně v poměru
70 % : 30 %. Oba typy obsahu se zároveň často překrývaly.
Příklady:
COVID-19 dezinformace – příklad č. 1 (Typ B)
Titulek: Detaily dalšího postupu COVIDu-19 a Great
Reset
http://svobodnenoviny.eu/detaily-dalsiho-postupu-covidu-19-a-great-reset/
Citace: „To povede k Velkému znovunastavení (Great Reset), které bude ve skutečnosti globální znovunastavení
všech dluhů. Lidem po celém světě bude nabídnuto, že
budou zbaveni veškerých dluhů jak osobních, tak hypoték,
půjček na auta a na cokoliv jiného. Zároveň bude každému nabídnut základní minimální plat a to ať pracuje, či
nepracuje. Tyto výdaje má hradit Mezinárodní finanční
fond (International Monetary Fund). Také příspěvky v nezaměstnanosti budou změněny na základní minimální plat.
Tento plat bude tak vysoký, aby člověk vyloženě nezemřel
hladem a bude lidem vyplácen digitálně. Na oplátku se
každý člověk musí zřeknout veškerého majetku, všeho co
vlastní a to navždy. Jako další, musí přijmout COVID-19
a Covid-21 očkovací program a tím se nechat geneticky
změnit na nečlověka.“
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COVID-19 dezinformace – příklad č. 2 (Typ C)
Titulek: Vakcína COVID-19 od společnosti Pfizer je potenciálně smrtelná – zemřou brzy miliony lidí?
http://v4novaevropa.cz/vakcina-covid-19-od-spolecnosti-pfizer-je-potencialne-smrtelna-zemrou-brzy-miliony-lidi/
Citace: „Vidíte zprávy ve všech zprávách: Nová koronavirová vakcína přípravku Pfizer musí být uchovávána při
teplotě -70 °C (-94 °F), která je mnohem chladnější než
severní pól. Pokud není skladován při této teplotě, jeho
složky se začnou rozkládat a nemůže fungovat. V současné době Společnost Pfizer bez důkazů tvrdí, že její vakcína
je na „devadesát procent účinná“. Toto tvrzení je však jen
o málo víc než firemní propaganda, jejímž cílem je prostřednictvím falešných prognóz vyšroubovat ceny akcií
vysoko. Ale proč musí být tyto vakcíny vůbec uchovávány
při -70 °C? Ukázalo se, že odpověď je taková, že obsahují
potenciálně nebezpečné složky, které ještě nikdy nebyly
ve vakcínách použity.“
COVID-19 dezinformace – příklad č. 3 (Typ C)
Titulek: Cena vakcíny Sputnik V bude mnohem levnější než ta, kterou nabízejí americké společnosti, tvrdí
vývojáři. A co je nejduležitější, na rozdíl od západních
vakcin není depopulační, nemění Vašu DNA a nepřinutí vaše imunitní buňky produkovat řetězce RNA
viru namísto obvyklého produkování protilátek proti
virům!
https://cz24.news/cena-vakciny-sputnik-v-bude-mnohem-levnejsi-nez-ta-kterou-nabizejiamericke- spolecnosti-tvrdi-vyvojari-a-co-je-nejdulezitejsi-na-rozdil-od-zapadnich-vakcin-nenidepopulacni- nemeni-vasu-dna-a-nep/
Citace: „Cena jedné dávky ruské vakcíny proti koronaviru
Sputnik V bude mnohem nižší než ta, kterou nabízejí americké farmaceutické společnosti Pfizer a Moderna. V neděli to oznámili vývojáři Sputniku V na oficiálním profilu
ruské vakcíny na Twitteru.“
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COVID-19 dezinformace – příklad č. 4 (Typ C)
Titulek: Na životě Čechů při Covidu nezáleží? Analýza
vakcíny Sputnik V. Nakoupit Gatesovské depopulační
MMR vakcíny od Pfizeru nebo AstraZeneca a ještě za
to zaplatit, je to samé, jako vystavit Židům faktury za
plyn, kterým byli likvidováni v plynových komorách
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lacni-mmr-vakciny-od-pfizeru-nebo-astrazeneca-a-jesteza-to-zaplatit-je-to-same-jako-vystavit-zidum-faktury/
Citace: „RUSKO/ČESKO: Jde naší vládě při nemocnění
COVID‑19: koronavir s odborným označením SARSCoV-2 o zdraví lidí, nebo o nařízení, že musíme nakoupit
vakcíny přes EU, aby z nás vytáhli obrovské peníze, a na
zdraví českých občanů nezáleží?“

https://cz24.news/na-zivote-cechu-pri-covidu-nezalezi-analyza-vakciny-sputnik-v-nakoupit-gatesovske-depopu-

Dlouhodobě sledujeme tyto dezinformační a manipulativní weby, které se ve výsledcích IT
analýzy objevují nejčastěji
Aeronet, Sputniknews, Nová republika, Parlamentní listy,
Pravý prostor, Protiproud

[obrázek pokračuje na další stránce]
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Kvalitativní souhrn
Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů, podrobnější informace naleznete na našem webu (www.cesti-elfove.cz).
Sledovanými zdroji jsou Aeronet, Sputniknews, Nová republika, Parlamentní listy, Pravý prostor, Protiproud. Vedle témat jsou sledovány také osoby a subjekty, které jsou
danými zdroji podporovány, případně, jejichž názorům je
na těchto webech dáván prostor, a rovněž osoby a subjekty, na které tyto zdroje útočí. V případě podporovaných
osob a subjektů, resp. těch, kteří dostávají na sledovaných
webech prostor, se nemusí jednat přímo o šiřitele dezinformací, ale může se jednat o osoby a subjekty, jejichž názory souzní s cíli sledovaných webů a narativy, které chtějí
tyto weby propagovat. Může se stát, že se ten samý subjekt
může stát ve sledovaném období jak cílem podpory, tak cílem útoku.
V listopadu jsou to hlavně čtyři témata, kterým sledované
weby věnovaly pozornost – jedná se, stejně jako v minulých měsících, o pandemii COVID-19, dále dění v USA,
zejména v souvislosti s prezidentskou volbou, a následně
útoky na EU hned v několika souvislostech a dění v ČT.
Mezi dalšími významnějšími tématy je možné jmenovat
dostavbu Dukovan nebo migraci a islamizace (zejména
v souvislosti s teroristickými útoky v západní Evropě).
Další podstatná témata nijak nevybočují ze sledovaných
dlouhodobějších trendů, které lze na jmenovaných platformách pozorovat – z domácích témat se jedná o útoky
na instituce demokratického státu (např. stran demokratické opozice, neziskových organizací, veřejnoprávních médií, zpravodajských služeb, aj.), z témat zahraničních se pak jedná o vedle již zmíněných útoků na
fungování Evropské unie a protiunijní narativy, také
o útoky na NATO a rovněž narativy spojené s na jedné
straně úpadkem Západu a na straně druhé vzestupem (staro)nových velmocí – zejména Ruska a čím dál intenzivněji také Čínské lidové republiky. Úpadek je často spojen
s liberálními hodnotami, proti kterým je stavěno Rusko
jako ochránce „tradičních hodnot“. Výše jmenovaná témata tvoří agendu sledovaných dezinformačních webů
bez ohledu na aktuální dění, naopak je jimi aktuální dění
velmi často rámováno.
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Téma pandemie koronaviru se objevuje ve větší nebo
menší míře v obsahu sledovaných webů po téměř celý rok
2020 a listopad není výjimkou. Vedle bagatelizace nákazy
COVID-19, s čímž souvisí i útoky na preventivní opatření v boji s pandemií, se podobně jako v říjnu objevují
i útoky na konkrétní opatření vlád – v této souvislosti je
třeba zmínit útoky na plošné testování na Slovensku. Významný je rovněž anti-elitářský konspirační narativ, který
se i nadále objevuje, a je spojen s příběhem o vakcínách
jako výsledku tlaku farmaceutické lobby a globálních elit.
Výjimku tvoří ruská vakcína Sputnik, kterou sledované
dezinformační web naopak propagují. Protivakcinační narativy mohou být rizikové z hlediska podrývání důvěry
ve vakcíny jako nezbytného prostředku v boji proti
nakažlivým a závažným chorobám. Nízká ochota lidí se
nechat očkovat proti koronaviru také může mít za následek to, že se s dopady pandemie na zdraví i ekonomiku
budeme potýkat delší dobu.
Prezidentské volby v USA tvoří podstatnou část agendy
dezinformačních webů z hlediska sledování dění v USA.
Po vítězství Joe Bidena weby ještě posílily linku věnovanou zpochybňování voleb a proklamacím, že se jednalo
o manipulace v režii nadnárodních elit a tzv. deep state.
Podporovanou stranou je stejně jako před volbami Donald
Trump a Republikánská strana, naopak Demokraté a Joe
Biden jsou vykreslováni jako strana vedená zájmy globálních elit, případně manipulovaná progresivním a levicovým křídlem strany.
Jakkoliv patří téma útoků na Evropskou unii mezi témata,
která se objevují v obsahu sledovaných dezinformačních
webů velice často, v listopadu se tento úhel stal skutečně
velice častým. Důvodů bylo několik. V prvé řadě se jednalo o boj o evropský rozpočet, ve kterém Polsko a Maďarsko hrozilo vetem, pokud by čerpání prostředků z Unie
bylo podmíněno vládou práva, což je téma, se kterým mají
obě země z různých důvodů dlouhodobě problém. Dezinformační weby stojí na straně Polska a Maďarska dlouhodobě, neboť je propagují jako vzory „konzervativních“
(spíše neliberálních) hodnot, které jsou hodné následování
a jejichž patronem je Rusko. Dalším tématem, které se
v souvislosti s útoky na EU objevily, je boj proti dezinformacím. Ten je rámován jako cenzura a útok na svobodu slova. Dalšími důvody je pak podpora LGBT+ tématům
(a v širším slova smyslu útok na liberální hodnoty v EU)
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nebo zemědělská politika, která má mít dle sledovaných
webů za cíl snížit soběstačnost členských států.
Dalším z podstatných témat sledovaných webů jsou útoky
na ČT, a to zejména v souvislosti s odvoláním dozorčí
rady. Dezinformační weby hájí postup některých radních,
zejm. pak Pavla Matochy nebo Hany Lipovské. ČT je dále
rámována jako stranické médium opozičních stran, je zpochybněna její nestrannost a útočí se zejména na publicistickou tvorbu (Reportéři ČT, Otázky Václava Moravce,
168 hodin). Objevuje se i myšlenka dobrovolnosti koncesionářských poplatků.
Z témat, která byla v listopadu na sledovaných dezinformačních webech rovněž zastoupena, je možné jmenovat,
podobně jako v říjnu, téma migrace. Ta je přímo spojená
s islámským fundamentalismem a teroristickými útoky.
Migrace je téma, které se v narativech dezinformačních
webů objevuje opakovaně, je rámováno téměř výhradně
jako bezpečnostní hrozba, a často automaticky spojováno s islámským fundamentalismem a terorismem. V souvislosti migrací je vedle neziskových organizací, které
pomáhají uprchlíkům, terčem útoku také Evropská unie,
která dle narativů sledovaných webů nereaguje dostatečně,
nebo je přímo viníkem toho, že se do Evropy dostávají
teroristé. Jiným tématem, které se objevuje dominantně na
webu Sputnik, je dostavba Dukovan. V narativech o ní je
umenšováno bezpečnostní hledisko (zejm. v souvislosti
s Ruskem) a naopak zdůrazňováno hledisko čistě ekonomické.
Jak už bylo uvedeno výše a v minulých měsících, stále
častěji se v narativech sledovaných webů objevuje až studenoválečné soupeření mezi USA a Západem na straně
jedné, a Ruskem a nově také Čínskou lidovou republikou, na straně druhé. Rusko a Čína jsou vykreslovány
jako technologické a vojenské velmoci, v případě Číny je
zdůrazňován i její obchodní potenciál. USA a Západ jsou
naopak vykreslovány jako zaostávající a upadající, což je
dáváno do souvislosti mj. i s liberálními hodnotami a demokratickými institucemi.
Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podporovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): Rusko, Polsko, Maďarsko, Donald Trump,
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Viktor Orbán, Vladimir Putin, Tomio Okamura, Václav
Klaus, Jaroslav Štefec, Radovan Vích (SPD), Markéta
Šichtařová, Tomáš Vyoral, Zdeněk Zbořil, Petr Žantovský,
Hana Lipovská, Pavel Matocha, Jaroslav Bašta, Jan Skopeček (ODS), mediální analytička Irena Ryšánková, Hynek Blaško (SPD), Petr Hampl, Ladislav Jakl, Petr Hájek,
SPD, QAnon, Izrael.
Osoby a subjekty, jejichž názor byl v těchto zdrojích
prezentován (netříděno dle četnosti, pouze vybrané,
úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu
sledovaných zdrojů): Donald Trump, Infowars, Steve
Pieczenik, QAnon, Tomio Okamura, SPD, Ondřej Tesárek, Rudi Giuliani, Václav Klaus ml. (Trikolora), Dominik Duka, Ondřej Hejma, Luboš Blaha (SMĚR), Jan Keller, Benjamin Kuras, Daniela Kovářová, Aleš Juchelka
(ANO), Cyril Höschl, Luboš Xaver Veselý, Soňa Peková,
člen Rozhlasové a televizní rady Vadim Petrov, biologové
a epidemiologové, FoxNews, Newsmax.
Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných
zdrojů): EU, USA, Angela Merkel, Joe Biden, Kamala
Harris, Miloš Zeman, Zuzana Čaputová, Jan Blatný, Jana
Maláčová (ČSSD), Jan Hamáček (ČSSD), Tomáš Petříček
(ČSSD), George Soros, Václav Havel, Michal Koudelka,
Václav Moravec, Petr Pavel, vláda ČR, vláda Slovenska,
Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství,
Česká televize, Demokraté, Green New Deal, Antifa, Black
Lives Matter, LGBTQ, neomarxisté, migranti a uprchlíci,
neziskové organizace, farmaceutická lobby, demokratická
opozice, mainstreamová média, nadnárodní korporace.
Kvalitativní monitor mainstreamových médií
Jako doplněk provádíme monitoring mainstreamových
medií, kde v nich sledujeme témata pokrývaná dezinformační 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 dezinformačními zdroji a zdroji přímo navázanými na
ruské a proruské skupiny, se mohou postupně objevovat
i v mainstreamových zdrojích. V tomto hlášení přinášíme pouze přehled, v budoucnu jej plánujeme doplnit
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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).
Ve sledovaném období se z domácích témat média věnovala pandemii koronaviru, konkrétně protiepidemickým
opatřením a jejich vymáhání. Podstatným tématem je
i tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, zejména pak varování bezpečnostní a zpravodajské komunity
před dodavateli z Ruska a Číny. Média se zabývají také
„kompromateriálem“, který si nechala vypracovat KPR
na ředitele BIS Michala Koudelku. Dění v České televizi,
zejména odvolání dozorčí rady, se také poměrně podrobně rozebírá. Média se věnují rovněž nově připravované
strategii boje proti hybridním hrozbám. Pozornost je věnována nelegální migraci přes české území v souvislosti
s několika zásahy policie proti pašerákům.
Ze zahraničních témat je podstatné téma radikalizace a terorismu. V této souvislosti je možné zmínit úvahy nad
možnostmi legálního prolomení šifrovaných konverzací,
které právě teroristé používají jako komunikační kanál.
Terorismu se týkají i informace o raziích rakouské policie
po útoku ve Vídni a útok ve Švýcarsku. Mainstreamová
média informovala i o problému radikalizace mladých
lidí v západní Evropě (např. Německu, Švýcarsku nebo
Francii). Mainstreamová média se pochopitelně věnovala
i dění kolem prezidentských voleb v USA a následných
žalob ze strany neúspěšného obhájce Donalda Trumpa.
Dalším tématem je špionáž – jedná se o případ špionáže pro Čínu v Polsku. V souvislosti s dezinformacemi se
média věnují rovněž plánovaným krokům Evropské unie
v boji proti nim.
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B. Monitoring řetězových e-mailů
Za listopad 2020 jsme zachytili a zpracovali celkem
193 e-mailů.

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili

Na listopadové dezinfoscéně celkově opět dominovalo
téma #COVID-19, následované tématy #konspirace #politika česká, a #EU. Četnost výskytu tématu #COVID-19
tvoří zhruba 11 % a je tedy více než dvojnásobná proti
zbývajícím zmíněným tématům.
Řetězové e-maily s tématem COVID-19 jsou často zachycené v páru s jiným už zmíněným tématem, kde často tvoří
jakousi úlohu trojského tématu (koně). Aktuálně se snaha
o využití COVIDové tématiky přelila, společně s vývojem
ve skutečném světě, z původního obviňovaní subjektů za
vývoj a vypuštění viru, do upozorňování na rizika vakcinace, potažmo podrývání důvěry v etiku/funkčnost vakcín.
Některé starší odpovědi zpracované elfími pracovníky na
vybrané e-maily lze nalézt na: https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/. Jsou vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily,
uvozeny v titulku „řetězový mail“. Připravujeme rozšíření
této služby.
Poznámky z analýzy
Analytická data za měsíc listopad, prezentovaná na přiložených grafech ukazují už třetí měsíc za sebou populární dvojici témat #COVID-19 a #konspirace. Vzhledem
k dlouhodobému vývoji vidíme velmi podprůměrné výkony témat #uprchlíci a v podstatě také témat #vtip a #zajímavost; nadprůměrně je používáno téma #dřív bylo líp,
a samozřejmě #COVID-19; zajímavé je umístění tématu
#EU, které je v listopadu hluboce zanedbáno.
Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili

Témata a e-maily, které podle nás stojí za pozornost
1) Špatná EU ID 7493 „Koukej co mi přišlo - Česko
končí.“…Samozřejmě, hlásná trouba protektorátního
režimu v Praze, ČT24, nám, občanům České
republiky, „zapomněla“ tuto informaci přinést. Na
setkání Visegrádské skupiny v Praze předložil FrankWalter Steinmeir devítistránkový dokument vzniku
Evropského superstátu. Členské státy se vzdají:
vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního
zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní
měny… No s pánem bohem! Tak už vím, proč Velká
Británie vycouvala z EU. Také proč začíná aktivně
couvat Maďarsko. My zatím stále lezeme někomu
do… Kolik naši představitelé za to dostanou, asi dost
a potom se vytratí někde do bezpečí… [uprchlíci,
Německo, konspirace, Česká televize, EU, vláda,
agresivní NATO, NWO]
2) Agresivní NATO ID 7456 „Švejk - jen pro znalce“…
Poslušně hlásím, že já do Iráku ani do Afghánistánu
jít nemohu, protože mě trápí reuma. Ale za naše
spojence v Nato budu bojovat do roztrhání těla.
Když jsme byli v paktu Varšavském, tak se na žádné
tyto akce nechodilo, ale když jsme v tom Nato, tak
jdeme nato. Spolupráce mší bejt. [dřív bylo líp, vtip,
Rusko, islám, historie, armáda, česko-ruské bratrství,
agresivní NATO]
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3) Zlý pokrok ID 7465 „Ahoj všichni, co jsme se
neztratili“ DŘÍV SE CHODILO V NEDĚLI
DO KOSTELA A PO KOSTELE PÁNOVÉ DO
HOSPODY! ŽENSKÉ SICE SPĚCHALY DOMŮ
VAŘIT NEDĚLNÍ OBĚD, ALE TAKÉ STAČILY
JEŠTĚ POKLÁBOSIT! NO A DNES…??? ČO
BOLO, TO BOLO, DNES JSOU HLAVNĚ „PENÍZE
NA PRVNÍM MÍSTĚ“! NASTOUPILA JSEM DO
TRAMVAJE A POSADILA SE PROTI STARÉ
PANÍ. NĚKDO SE CHTĚL NĚCO ZEPTAT ŘIDIČE,
ALE TEN JE UZAVŘENÝ VE SVÉ KUKANI.
VZPOMNĚLA JSEM SI, JAK DŘÍVE V TRAMVAJI
SEDÁVAL PRŮVODČÍ. MOHLO SE HO PTÁT
NA CESTU, PŘESTUPY A VŮBEC JENOM S NÍM
MLUVIT. U LÉKAŘE JSEM SEDĚLA BLÍZKO,
NAPROTI NĚMU, ALE ON NEMĚL ČAS SE
NA MĚ ANI PODÍVAT. SLEDOVAL O MNĚ
VŠECHNO V POČÍTAČI. PROČ BY SE MĚ MĚL
VYPTÁVAT, JAK MI JE, KDYŽ MU VŠECHNO
O MÝCH NEDUZÍCH ŘEKNE POČÍTAČ, ŽE
JO?!!! [dřív bylo líp]
4) Smyšlení loutkaři ID 7379 „IMUNITNÍ KARTY…
už je to tady“ Tak je to jasné! Protože je to návrh
toho hajzla Gatese, tak nemůže být pochyb, že únik
bakterie, či viru z čínské laboratoře nebyl náhodný,
ale předem plánovaný mocnými toho světa. Jak
již bylo v jiných článcích psáno a mluvila o tom
česká biochemička jde o naočkování všech lidí
látkou, která změní geny jedince a stanou se z nich
polotupé ovce, které budou pokorně přijímat vše
co se jim naservíruje. Jak je vidět, tak se zatím těm
zrůdám daří. Bodejď by ne, když je v tom namočená
polovina europoslanců. A Merkelová byla za tímto
účelem připravovaná dopředu. [USA, COVID-19,
Německo, konspirace, Čína, NWO]
5) Hrozba fantomovými imigranty a islamisty
ID7643 „(jen málo lidí zná pravdu)“ Video popisující
českou pirátskou stranu jako řízenou organizaci
nadnárodními silami s cílem smíchání ras a likvidace
bílé populace za využití mladé generace [USA, Piráti,
uprchlíci, elity, konspirace, NWO]
6) Nekritický obdiv k Rusku vs. napadání západních
demokracií ID 7481 „Ruská vakcína nás nezajímá,
protože je ruská.“ Můžeme takto pokračovat dál
a dál a s úžasem si uvědomovat, do jaké obludnosti
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expandoval euroatlantický oficiální protiruský
sentiment též u nás, můžeme rozvažovat i nad tím,
odkud se vzal a z jakých zdrojů je ten sentiment
napájen, ale kápnout na to není pro pamětníka zas
až tak moc složité. A to když si vzpomene třeba na
rozhlasový projev ministra propagandy J. Goebbelse
pronesený 22. června 1941, to je v den napadení
SSSR nacistickým Německem. [USA, COVID-19,
Rusko, česko-ruské bratrství, agresivní NATO,
Ukrajina, Bělorusko]
7) Za socialismu NEbylo lépe: „PRAVDA… Nechci
naštvat své potomky, ale tak to bylo.“ VIDEO. Nechci
naštvat své potomky, ale tak to bylo…Ten, kdo
toto natočil, řekl jasně a podrobně to, co já říkám
svým dětem a mladým lidem jen stručně, zato jim
to říkám pořád!!!Bohužel většinou mi nikdo z mých
dětí a z dnešní mladé generace nevěří!Tak si to teď
poslechněte na vlastní uši! A pusťte si to několikrát!
Protože toto je skutečně SVATÁ PRAVDA!!! [dřív
bylo líp, Romové, komunismus, sociální problémy,
armáda]
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C. Monitoring sociálních sítí
V listopadu 2020 byla monitorována řada Facebookových
skupin od skupin, které se deklarovaly jako otevřeně proruské, respektive proputinské, přes různé skupiny deklaratorně „vlastenecké“, někdy i spjaté se stranou SPD, až
po skupiny odpůrců vládních nařízení proti šíření nemoci
COVID-19. Témata byla obdobná ve všech, všem dominovalo téma koronaviru, zejména proruské skupiny „jako
jeden muž“ šíří nejrůznější dezinformace spjaté s pandemií, postupně v tématech dominuje odpor proti vakcinaci. V monitorovaných skupinách je organizováno
ca 100 tisíc osob. Organizované osoby dále na svých
soukromých FCB stránkách sdílejí proruský a dezinformační obsah a ten se takto dostává k 1 až 2 milionu
čtenářů. V případě epidemie tak má tato dezinformační kampaň jasný dopad do světa mimo sociální sítě.
Skupiny specializované na COVID-19 pochopitelně neobsahovaly v takové míře politická témata. V covidových
skupinách se setkáváme s poměrně nezvyklou skupinou
tvůrců a šiřitelů dezinformačního obsahu – lidé, kteří by
za normálních okolností zastávali pro-demokratické, prozápadní postoje nyní odporem proti vládním nařízením
vyjadřují nesouhlas s politikou Andreje Babiše („nebudu
nosit roušku, je to Babišův náhubek“). Objevovaly se i tradiční témata a tradiční cíle útoků, přičemž někdy byla tato
témata provázána s novým tématem COVID-19.

Podrobný popis témat
Koronavirus:
K motivům dezinformací spojených s novým typem koronavirům (spiknutí, farmaceutické lobby, nedůvěra v očkování, zpochybnění antigenních testů) zaznamenal monitoring dva potencionálně nebezpečné narativy. Prvním
je tvrzení, že elitám nikdy nejde o dobro obyčejných lidí,
kdyby prý vakcína byla dobrá a účinná, měly by ji pro
sebe, stála by velké peníze a obyčejní lidé by se k ní jen
tak nedostali. Tím pádem vakcína dobrá není a za očkováním stojí jiná, nepřátelská agenda.

Stručný popis témat

Druhý narativ se týká „cesty imunity“, což je názor, který se šíří nejen ve skupinách s více či méně ezoterickým
nádechem, ale šíří jej i demokraticky orientovaní, vzdělaní lidé. Podle tohoto narativu je nejúčinnější zbraní při
boji s covidem naše vlastní imunita a koronavirová opatření jako izolace či nošení roušek, ji v důsledku oslabují.
Obecně lze říci, že za listopad sílily útoky na vakcinaci
a slábly ostatní koronavirové narativy.
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BLM a politická korektnost
Stále rezonuje hnutí BLM, panuje přesvědčení, že je černá
rasa upřednostňována a běloši mají tendence se před nimi
zbytečně ponižovat. V tomto směru byl popisován i kandidát Joe Biden – jako ten, co se ponižuje a bude upřednostňovat černochy před bělochy. Paradoxně to funguje
i v českém prostředí – velký ohlas měl příspěvek herečky
a zpěvačky Evy Burešové o tom, že je bílá rasa utlačována
(což komentující glosují „tuhle pravdu nemá EU ráda“).
BLM je tak používáno také k útokům na EU.

Volby v USA:
Kromě koronaviru byly dominantním tématem v dezinformačních skupinách americké prezidentské volby. Za prvé
byly hojně zmiňovány údajné volební podvody (počítání
hlasů mrtvých, manipulace během korespondenční volby),
silný byl rovněž narativ, že vítězství Joe Bidena je díky
zákulisním manipulacím farmaceutické lobby a tzv. deep
state (tj. státní administrativy). V tomto smyslu se objevilo připodobňování amerického hlavního epidemiologa
Dr. Fauciho k nacistickému doktoru Mengelemu. Dále byl
Joe Biden popisován jako kandidát, který bude upřednostňovat černochy.
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uživatelé drog. Pokračují rovněž ad hominem útoky na
Pavla Novotného. V souvislosti s diplomatickým pasem
pro prezidentova poradce Nejedlého je napadán pirátský poslanec Lipavský a šéf BIS plk. Koudelka.

Náhorní Karabach:
Proti prezidentským volbám a koronaviru marginální, ale
zmíněna údajná pozitivní vazba obyvatel Arménie na Rusko a konflikt líčen jako střet křesťanství a islámu.
Česká politika + útoky na BIS:
Z politické scény pokračují soustavné útoky na Pirátskou
stranu, kdy je především opakováno, že se jedná o stranu podporující migranty, případně jsou popisováni jako
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Téma velice silně rezonovalo (mnohem silněji než jakákoliv jiná událost moderních dějin). Příspěvky vyvolávaly
emoce zrady, zklamání, rozčarování a pocitu, že byli obyčejní lidé podvedeni a začalo rozkrádání ve velkém. Byly
připojeny útoky a dohonestace Václava Havla, který je
vnímán jako symbol polistopadového vývoje.

Poté, co se v předchozích měsících objevovaly jen sporadicky, objevují se nyní příspěvky s tématem migrace a islámu o něco častěji. Na začátku měsíce rezonoval
především teroristický útok ve Vídni, kdy bylo Rakousko
líčeno jako islamizovaná země. Pokračuje klasický narativ,
že se místo potřebným bude věnovat pomoc a prostředky
migrantům a vzpomínková akce se jmény utonulých migrantů v Evropském parlamentu je uváděna jako důkaz, že migrace je samotnou EU organizována.
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