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Úvod

Cílem informačních měsíčníku je pravidelný popis dez-
informačních aktivit a informačních vlivových operací 
v českém informačním prostoru. Monitorujeme aktivity, 
které mají za cíl podporovat zájmy Ruské federace (RF) 
nebo Čínské lidové republiky (ČLR), ale i domácích ak-
térů, 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 zábra-
ny z oportunistických důvodů nebo díky vlastním kom-
plexům. Strategické zájmy přímo ovlivňují schválené 
životní zájmy České republiky (suverenita, politická ne-
závislost, 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.ces-
ti-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 interneto-
vé 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.

Nabízíme přístup k našim datům, či zpracování případo-
vých rešerší na konkrétní témata pro média. Služba je bez-
platná.

Dezinformační obsah je v on-line prostoru šířen těmito 
hlavními kanály:

1) Řetězové e-maily
2) Weby
3) Sociální sítě 

Shrnutí monitorovaných kanálů a jejich pravidelné aktua-
lizace lze nalézt na internetové stránce www.cesti-elfove.
cz. Zde naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vy-
braných dezinformačních webů a měsíční přehledy ob-
sahu vybraných dezinformačních a vlivových skupin na 
sociální síti Facebook.

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
mailto:cesti.elfove@gmail.com
http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
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ÍČervenec: shrnutí obsahu a komentář

Nejdůležitější témata a zjištění

Sílí útoky na Evropskou unii a postupně sílí téma CO-
VID-19, kdy koluje řada konspiračních teorií převážně 
namířených proti Západu. V případě tématu COVID-19 je 
za příklad zvládnuté epidemie dáváno Rusko. Zajímavé je, 
že téma COVID-19 rezonuje na dezinformačních webech, 
ale nikoliv v řetězových e-mailech, které zjevně reagují 
na situaci s určitým zpožděním. Pokračují útoky na de-
mokratické instituce, veřejnoprávní media a vývoj po roce 
1989. Sílí útoky na USA, které jsou líčeny jako v rozpa-
du, pokračuje adorace Ruska jako technologicky vyspělé 
mocnosti s jasným leadershipem V. V. Putina. Na české-
ho čtenáře míří rasistické a protiromské řetězové e-maily 
a zdůrazňování sociálních témat s podporou narativu, že 
za komunistického režimu bylo lépe.

Témata v červenci 2020 podrobněji

Dlouhodobou stálicí jsou útoky na Evropskou unii. Jde 
o klasickou populistickou metodu rozdělování společnosti 
na „my a oni“. Snahou je vyvolávat falešný dojem, že za 
vše špatné si nemůžeme sami, ale někdo jiný, v tomhle 
případě EU. Je zcela jasné, že tento trend bude pokračovat 
i nadále.

V souvislosti s epidemií COVID-19 byl v měsíci červenci 
relativní úbytek bombasticky nesmyslných zpráv. S při-
cházející novou vlnou budou zmínky o pandemii pravdě-
podobně narůstat.

Útoky na demokratické instituce a veřejnoprávní te-
levizi je další dlouhodobější stálicí. Dezinformátoři nebo 
lidé, kteří si vlastní problémy nedokážou vysvětlit jinak, 
než spiknutím demokratických elit, nejsou fanoušky ne-
závislých medií. Kvalitní a nezávislá veřejnoprávní média 
jsou dlouhodobě nepřítelem obdivovatelů východních dik-
tatur a v každé zprávě hledají náznaky po skrytých sna-
hách o manipulace. Dezinformátoři nechtějí fakta, která 
servírují kvalitní veřejnoprávní média, chtějí svoje Parla-
mentní listy, které budou tvrdit nonstop informace, které 
odpovídají jejich představám o světě, které často neodpo-
vídají tvrdým faktům reality.

Rasové nepokoje ve Spojených státech jsou dalším té-
matem, na které odpůrci demokratických režimů čekali, 
jako na smilování. Konečně mohou ukazovat něco, co 
nefunguje na proklínaném Západě. Dnes jsou to rasové 
nepokoje, příště to bude něco jiného. U dezinformátorů je 
snahou štěpit společnost a tak ji oslabovat zevnitř. Proto 
vždy budou problémy, které má každá společnost, podně-
covat nebo uměle přiživovat. Smutnou ironií současného 
internetového světa a světa sociálních sítí je, že rasové ne-
pokoje ve Spojených státech (které nejsou v USA poprvé) 
řeší osazenstvo v hospodách na české vesnici, kde jsou 
někteří konzumenti dezinformačních a manipulativních 
zpráv přesvědčeni, že rasové nepokoje v USA budou mít 
dopad na jejich způsob života, tradičního života bílého 
muže.

Nakonec je podsouváno, že veškerá ctnost a skutečný 
řád lze nalézt na Východě, v Rusku nebo snad v Čínské 
lidové republice. Proruské dezinformační weby zaplavu-
jí českého občana zprávami o údajných úspěších ruského 
průmyslu, kvalitách ruské společnosti a mistrného umu 
vládce V. V. Putina. V Číně jsou ukazovány zázraky mo-
derních technologií nehledě na vybudovaný otrokářský 
systém a koncentrační tábory. Je tak uměle vytvářen do-
jem, že našinec se má špatně a na Východě je ráj. Naši-
nec si však neuvědomuje, že přes spoustu problému, které 
Česká republika má, stále nabízí mnohem lepší kvalitu 
života a osobní svobody, o kterých se obyvatelům východ-
ních diktatur ani nezdálo. K tomuto mixu je nakonec při-
míchán lektvar v podobě nostalgického nápoje, že za 
komunismu bylo lépe. Nebylo.

Nejčastější cíle útoků

Jednoznačně nejčastějším cílem byla Evropská unie. Dále 
USA a NATO. Z vnitro-českých aktérů jsou cíli demokra-
tické strany a jejich politici, instituce a veřejnoprávní me-
dia. Z politických stran jsou nejčastěji napadáni Piráti. Sílí 
rasismus, v českém prostoru specificky protiromský.
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ÍTrendy v šíření

Ukazuje se, že konkrétní propagandistické téma se prav-
děpodobně nejdříve objeví na dezinformačních webech 
a následně v řetězových e-mailech a na sociálních sítích. 
V šíření proruské propagandy a dezinformací se střídá 
omezený počet webů, kdy se průběžně objevují nové 
a kdy meziměsíčně kolísá míra šíření propagandy u jed-
notlivých webů. Výjimečnou roli zjevně hrají Parlamentní 
listy, které jsou častým zdrojem řetězových e-mailů, ostat-
ně mají ve srovnání s ostatními sledovanými weby řádově 
větší čtenost.

Nejčastější media šířící proruskou 
propagandu v červnu 2020
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A. Monitoring on-line médií

Proti migrační aspekt v protievropském narativu nepole-
vuje. S velkým odstupem následuje narativ zaměřeným 
proti liberální demokracii, následován prokremelským 
narativem a konspiračními teoriemi ohledně COVID-19. 
Nejrůznější nesmysly ohledně původu a šíření COVID-19, 
často spojené s protievropským narativem, byly vděčným 
tématem dezinformační scény. Jak ale víme, v převážné 
většině případů jsou články, které lze oprávněně považo-
vat za dezinformační, směsicí několika narativů.

Mezi dezinformačními zdroji svojí aktivitou vynikaly 
Pravdive.eu a CZ24.news.

Dříve nejaktivnější dezinformační weby jako např. Pravý 
prostor, Vlastenecké noviny nebo Nová republika byly 
méně častým zdrojem propagandistických článků.

V červenci 2020 bylo zpracováno v našem systému 
133 148 článků v českém jazyce

 » do alespoň jedné z kategorií zaměřených na 
propagandu „spadlo“ 480 článků

 » alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, 
Anti-Liberalismus respektive protidemokratický, 
COVID-19 – konspirace, Prokremelský 
narativ a O bezpečnosti manipulativně) zazněl 
v 398 článcích

V červenci 2020, oproti předcházejícímu měsíci, počet 
článků s propagandou a dezinformacemi ve prospěch 
Ruska mírně stoupl – z 435 na 480 článků. Trvale hlav-
ní protievropský narativ ještě zesílil, a to o celých 36 %. 

Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v červenci 2020 se zaměřením na všechny šířené narativy. Pokračuje 
převaha narativu Proti EU, který následuje antiliberální narativ a prokremelský narativ, podporující putinovský režim. Dezinfor-
mace týkající se COVID-19 opět sílí.
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Příklady článků

Protievropský narativ – příklad 1

Titulek: Jaké „překvapení“! Evropská komise (EK) 
měla připravený „podrobný plán na očkování“ již ně-
kolik měsíců před vypuknutím pandemie covid-19!

https://cz24.news/jake-prekvapeni-evropska-komise-ek-
-mela-pripraveny-podrobny-plan-na-ockovani-jiz-neko-
lik-mesicu-pred-vypuknutim-pandemie-covid-19/

Necháme-li stranou zmatený obsah samotného článku, pak 
titulek – nejdůležitější nástroj pro dezinformátory - má za 
cíl zmanipulovat čtenáře v tom smyslu, že Evropská komi-
se věděla o COVID-19 několik měsíců před vypuknutím 
pandemie. Kromě toho, že titulek ji staví do krajně nega-
tivní pozice, tak jde o lež jako věž.

Protievropský narativ – příklad 2

Titulek: Jak tajné služby vypouštějí hoaxy, fake news, 
desinformace k diskreditaci vlastenců. Metody tajných 
služeb využívané k rozvracení vlasteneckých scén v EU

https://cz24.news/jak-tajne-sluzby-vypousteji-hoaxy-fa-
ke-news-desinformace-k-diskreditaci-vlastencu-metody-

-tajnych-sluzeb-vyuzivane-k-rozvraceni-vlasteneckych-s-
cen-v-eu/

Jeden obrázek z textu tohoto článku, který popisuje konspi-
rační teorii: (Komentář: toto je natolik absurdní, že je zde 
spíše pro pobavení a ukázku myšlenkového zázemí autorů.)

Protievropský narativ – příklad 3

Titulek: Doktor, který léčil oběti muslimských útoční-
ků promluvil: „Zavřete své hranice a ochraňujte své 
ženy!“

https://pravdive.eu/news/221926/doktor-ktery-lecil-mus-
limskych-utocniku-promluvil-zavrete-sve-hranice-a-

-ochranujte-sve-zeny

Citace – i s chybami pravděpodobně automatického pře-
kladače a překlepy autora - zní to až jako legrace, kdyby 
to lidé nečetli: „České ženy jsou v nebezpečí, POkud si 
nezavřeme hranice a nevystoupíme z Unie. „Není pochyb, 
že vás čeká to, co nás,“ přijal Čechy varovat dánský psy-
cholog Nicolai Sennels. Pracoval s muslimských delik-
ventů v kodaňských věznicích a podle jeho slov sledoval 

„pojídání“ Svého nádherného města lidmi vyznávajícího 
ideologii, která nutí člověka k násilí. Ve Francii a Itálii 
už musí armáda chránit obyvatele před islámským teroris-
mem. Jestli si nezavřeme hranice, Unie nás dotlačí právě 
k tomuhle.“

A dále např.:

„Nicolai Sennels se narodil roku 1976. V únoru 2008 svůj 
poznatek, že existuje „muslimská kriminalita“, předestřel 
na konferenci „Diverzita a bezpečnost v Kodani“. Tehdy 
si množil mysleli, že za imigrantské kriminalitou je nespra-
vedlnost společnosti či nepřizpůsobivost, rasa, chudoba 
a podobně, ale podle něj je to jednoznačně jediné – islám, 
který jim brání ve studiu, bortí vztahy k rodičům i dětem, 
vztah k ženám a sexualitě, a vědě k ublíženeckým pocitům, 
na které Reagují agrese. Tehdy byl Pochopitelně označen 
za rasistu, došlo i na výhrůžky smrtí. Vydal knihu „Mezi 
muslimských zločinci: Psychologovy zkušenosti z kodaň-
ských věznice“, kde na základě faktických údajů objas-
nil, k čemu Dospěl po studiu „vzorek“ 150 muslimských 
a 100 nemuslimského delikventní.“

https://cz24.news/jake-prekvapeni-evropska-komise-ek-mela-pripraveny-podrobny-plan-na-ockovani-jiz-nekolik-mesicu-pred-vypuknutim-pandemie-covid-19/
https://cz24.news/jake-prekvapeni-evropska-komise-ek-mela-pripraveny-podrobny-plan-na-ockovani-jiz-nekolik-mesicu-pred-vypuknutim-pandemie-covid-19/
https://cz24.news/jake-prekvapeni-evropska-komise-ek-mela-pripraveny-podrobny-plan-na-ockovani-jiz-nekolik-mesicu-pred-vypuknutim-pandemie-covid-19/
https://cz24.news/jak-tajne-sluzby-vypousteji-hoaxy-fake-news-desinformace-k-diskreditaci-vlastencu-metody-tajnych-sluzeb-vyuzivane-k-rozvraceni-vlasteneckych-scen-v-eu/
https://cz24.news/jak-tajne-sluzby-vypousteji-hoaxy-fake-news-desinformace-k-diskreditaci-vlastencu-metody-tajnych-sluzeb-vyuzivane-k-rozvraceni-vlasteneckych-scen-v-eu/
https://cz24.news/jak-tajne-sluzby-vypousteji-hoaxy-fake-news-desinformace-k-diskreditaci-vlastencu-metody-tajnych-sluzeb-vyuzivane-k-rozvraceni-vlasteneckych-scen-v-eu/
https://cz24.news/jak-tajne-sluzby-vypousteji-hoaxy-fake-news-desinformace-k-diskreditaci-vlastencu-metody-tajnych-sluzeb-vyuzivane-k-rozvraceni-vlasteneckych-scen-v-eu/
https://pravdive.eu/news/221926/doktor-ktery-lecil-muslimskych-utocniku-promluvil-zavrete-sve-hranice-a-ochranujte-sve-zeny
https://pravdive.eu/news/221926/doktor-ktery-lecil-muslimskych-utocniku-promluvil-zavrete-sve-hranice-a-ochranujte-sve-zeny
https://pravdive.eu/news/221926/doktor-ktery-lecil-muslimskych-utocniku-promluvil-zavrete-sve-hranice-a-ochranujte-sve-zeny


Pravidelný přehled  
české dezinformační scény červenec 2020

6

Dlouhodobě sledujeme tyto dezinformační a manipulativní weby, které se ve výsledcích IT 
analýzy objevují nejčastěji

webu (www.cesti-elfove.cz). Texty těchto webů se často 
objevují jak v řetězových e-mailech, tak na sociálních 
sítích a jsou především sdíleny v proruských Facebooko-
vých skupinách.

AC24, Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novare-
publika, Protiproud

Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů za 
celý červenec, podrobnější informace naleznete na našem 

http://www.cesti-elfove.cz
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Kvalitativní souhrn

Sledovanými zdroji jsou AC24, Aeronet, Parlamentní lis-
ty, Sputniknews, Novarepublika, Protiproud. Vedle témat 
jsou sledovány také osoby a subjekty, které jsou daný-
mi zdroji podporovány, případně, jejichž názorům je na 
těchto webech dáván prostor, a rovněž osoby a subjek-
ty, na které tyto zdroje útočí. V případě podporovaných 
osob a subjektů, resp. těch, kteří dostávají na sledova-
ných webech prostor, se nemusí jednat přímo o šiřitele 
dezinformací, ale může se jednat o osoby a subjekty, je-
jichž 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.

Stručně

Podobně jako v měsíci červnu, ani v měsíci červenci 2020 
není možné vysledovat výrazné jednotící téma nebo na-
rativ. Velký prostor nicméně i nadále dostávaly protesty 
proti systémovému rasismu v USA, které propukly po 
smrti George Floyda, které se staly pro sledované weby 
ideální příležitostí pro formulaci protiamerických narativů 
a vykreslování USA jako upadající, chaosem zmítané 
velmoci. K protestům samotným se pak přidává také téma 
podzimních prezidentských voleb. Proti obrazu USA jako 
upadající velmoci pak stojí obraz Ruska jako naopak vel-
moci na vzestupu.

Ve druhé polovině července se začíná opět objevovat téma 
koronavirové pandemie – hlavní optikou, kterou sledo-
vané weby v souvislosti s nemocí COVID-19 přijímají, je 
bagatelizace nemoci a útoky na preventivní opatření či 
očkování.

Další podstatná témata nijak nevybočují ze sledovaných 
dlouhodobějších trendů, které lze na jmenovaných plat-
formách pozorovat – z domácích témat se jedná o útoky 
na instituce demokratického státu (např. stran demo-
kratické opozice, veřejnoprávních médií, zpravodajských 
služeb, konkrétně Bezpečnostní informační služby, aj.), 
z témat zahraničních se pak jedná o útoky na fungo-
vání Evropské unie a proti unijní narativy, útoky na 
NATO a rovněž narativy spojené s na jedné straně úpad-
kem Západu a na straně druhé vzestupem (staro)nových 

velmocí – zejména Ruska, do menší míry i Čínské lidové 
republiky. Výše jmenovaná témata tvoří agendu sledova-
ných dezinformačních webů bez ohledu na aktuální dění, 
naopak je jimi aktuální dění velmi často rámováno.

Podrobněji

Dění v USA a jeho zobrazování pokračuje v trendu, který 
byl nastaven v červnu – tedy demonstrace a pouliční násilí 
spojené s některými protesty pod hlavičkou hnutí Black 
Lives Matter mají představovat důkaz, že Spojené státy 
jsou upadající velmocí, která si není schopná udělat po-
řádek na vlastním území. Vedle tohoto tématu se začínají 
tematizovat podzimní prezidentské volby – zjevným oblí-
bencem sledovaných webů je stávající prezident Donald 
Trump, dezinformační weby naopak útočí na Joe Bidena 
a Demokratickou stranu. Ta je vykreslována poněkud pa-
radoxně – na jedné straně jako ovládaná na jedné straně 
nadnárodním kapitálem či tajnými službami, a na straně 
druhé extrémisty z levicového křídla, kteří si dle někte-
rých narativů v ničem nezadají s komunisty první poloviny 
20. století. Objevuje se rovněž téma manipulace prezident-
ských voleb, a to právě ve prospěch Joe Bidena. Jeho ví-
tězství by pak dle sledovaných webů znamenalo pro USA 
tragédii a možná i občanskou válku.

Druhým hlavním tématem je opět pandemie koronaviru. 
Sledované weby se nyní zaměřují na kritiku preventivních 
opatření v boji s pandemií – často jsou to roušky, ale také 
vývoj vakcín, který je prezentován jako výsledek tlaku 
farmaceutické lobby. S tím souvisí i druhý výkladový rá-
mec – pandemie koronaviru se zveličuje, ve skutečnosti se 
nejedná o tak závažnou nemoc, jsou to ale vlády, a právě 
opět farmaceutické lobby, které zbytečně straší obyvatele, 
často za účelem kontroly a zisku.

Ve druhé polovině měsíce vystupuje rovněž relativně 
silný proti unijní narativ, a to v souvislosti s Evropským 
zeleným údělem (Green Deal) a programy obnovy evrop-
ské ekonomiky po koronavirové pandemii. Hlavní linkou 
tohoto tématu je především to, že pomoc je nedostatečná, 
a také to, že bez Německa nebo Francie nemají menší státy 
(tedy i ČR) šanci nic prosadit. Obojí zapadá to dlouhodobě 
budovaného obrazu umenšujícího důležitost členství v EU 
pro Českou republiku a posilující pocit, že nejsme pány 
vlastního osudu.
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Mezi dalšími tématy stojí za zmínku téma migrace, která 
je rámována zejména jako bezpečnostní riziko a ohrože-
ní pro Evropu. Toto téma, které rovněž patří mezi stáli-
ce sledovaných webů, ustoupilo do pozadí v souvislosti 
s koronavirem, ale nyní se opět vrací. Pozornost získaly 
také plánované snahy o regulaci sociálních sítí i na úrovni 
EU, které jsou vykreslované jako zásah do svobody slova 
a opět vítanou záminkou pro útoky na Unii a její představi-
tele, např. Věru Jourovou. Sledované weby kritizují i mo-
nitorovací aktivity Českých elfů, dále neziskové organiza-
ce, veřejnoprávní média, západní liberální hodnoty a tak 
dále. Objevuje se i téma 5G sítí a možných negativních 
zdravotních dopadů. Toto téma zatím není zastoupeno tak 
výrazně, jak by se dalo očekávat, ale do budoucna se nedá 
vyloučit širší využívání.

V případě obrazu Ruska se pak jedná o řadu článků, je-
jichž hlavním tématem je technologická vyspělost země, 
dále úspěchy na poli řešení koronavirové pandemie, dále 
obecný leadership Vladimira Putina a vykreslování Ruska 
jako oběti západní studenoválečné rusofobie. Z hlediska 
témat zajímavých pro čistě proruské narativy se objevuje 
například téma Ukrajiny a ruské popírání informací o tom, 
že by tato země měla v Černém moři nějaké další, utajova-
né, zbraně, případně, že staví na Krymu flotilu.

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podpo-
rovaly, nebo jejichž názory dostávaly na těchto zdro-
jích prostor (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, 
úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu 
sledovaných zdrojů): 
Rusko, Čína, Vladimir Putin, Trikolora, SPD, KSČM, 
Američtí Republikáni, Tara Reade, Nicolas Maduro, Pavel 
Novotný (ODS), Ivan David (SPD), Ladislav Jakl, polští 
konzervativci, Jana Hamplová, Petr Hampl, Jan Schnei-
der, Markéta Šichtařová, Jiří Strach, Ivo Valenta, Alexandr 
Vondra (ODS), Tomio Okamura (SPD), Viktor Orbán, Da-
niel Landa, Pavel Foltán, Marian Kechlibar, J. K. Rowlin-
gová, Zdeněk Zbořil, Andrej Babiš (ANO), Jiří Ovčáček, 
Vojtěch Filip (KSČM), Matteo Salvini, Tereza Hyťhová 
(SPD), Nela Lisková

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily 
(netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam 
v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): 
USA, NATO, EU, migranti, „klimaalarmismus“, #metoo, 

Black Lives Matter, Antifa, západní civilizace a liberální 
hodnoty, „globální elity“, neomarxisté, CIA, BIS, Čeští 
elfové, neziskové organizace, veřejnoprávní média (ČT), 
Ukrajina, Joe Biden, Barrack Obama, Hillary Clintonová, 
Donald Trump, Jan Hamáček (ČSSD), Tomáš Petříček 
(ČSSD), Věra Jourová, Ursula von der Leyenová, Pavel 
Novotný (ODS), Milion chvilek pro demokracii, Demo-
kratická strana (USA), strany pravicové opozice, Piráti, 
Angela Merkelová, Zdeněk Hřib (Piráti), Bill Gates, An-
drej Babiš (ANO), Tomio Okamura (SPD)

Kvalitativní monitor mainstreamových médií

Jako doplněk provádíme monitoring mainstreamových 
medií, kde v nich sledujeme témata pokrývaná dezinfor-
mační sférou a informačními operacemi Ruska a Číny. 
Sledujeme jak to, která témata jsou zpracovávána tak 
i jak (zda převažují proruské a pročínské narativy). Dů-
vodem je zjištění, že narativy dříve šířené pouze výslov-
ně dezinformačními zdroji a zdroji přímo navázanými na 
ruské a proruské skupiny, se mohou postupně objevovat 
i v mainstreamových zdrojích. Mainstreamovými médii se 
má na mysli jak veřejnoprávní (ČT, Český rozhlas), tak 
komerční (Hospodářské noviny, Ihned.cz, Mladá fron-
ta Dnes, Idnes.cz, Aktuálně.cz, Deník N, Respekt, Právo, 
Novinky.cz, Seznam zprávy a další).

Hlavními aktuálními tématy, kterými se zabývají i dezin-
formační weby, je například zavádění upozornění na faleš-
ný obsah na sociálních sítích, dále tresty za verbální trest-
né činy v prostoru sociálních sítí, protesty v USA nebo 
blížící se prezidentské volby v USA. Tématem je pochopi-
telně i nadále pandemie koronaviru, ačkoliv v rámci main-
streamu je samozřejmě pojata výrazně šířeji, než v případě 
dezinformačních webů. Objevuje se například téma kore-
spondenční volby a volby pro lidi v karanténě. Dále se 
objevuje téma 5G sítí a ne/vpuštění čínské firmy Huawei 
do jejich budování v různých evropských i mimoevrop-
ských zemích. Tématem je i obvinění ruského novináře 
Safronova ze špionáže pro české zpravodajské služby, což 
je rovněž téma, které zpracovávaly dezinformační weby. 
Dalším tématem jsou konzultace mezi Českou republikou 
a Ruskem jako reakce na konflikt kolem odstranění sochy 
maršála Koněva, ve kterých by měl Českou republiku za-
stupovat ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta 
republiky Rudolf Jindrák.
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Relevantními tématy z hlediska mainstreamových médií 
byla rovněž zpráva o extrémismu, která se zabývá i ně-
kterými subjekty hojně citovanými na dezinformačních 
webech – například SPD Tomia Okamury. Mainstreamová 
média se zabývají také dopady nového zákona o národní 
bezpečnosti v Hong Kongu a potlačování tamní demo-
kratické opozice. Dalším tématem je migrace a migrační 
politika EU, vlivové působení na akademické půdě nebo 
připravovaný zákon o kybernetické obraně.
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Za červenec 2020 jsme zachytili a zpracovali celkem 
174 řetězových e-mailů.

Mezi řetězovými e-maily celkově dominovalo téma #po-
litika česká, následované tématem #EU. Návratem této 

„klasické“ kombinace bylo patrně opuštěno na jaře aktuál-
ní téma #koronavirus.

V měsíci červenci bylo stále silně omíláno téma z minu-
lého měsíce, tedy nasvícení důchodců jako zbytečných 
existencí zdržující mladší nevděčníky. Největší nalezenou 
parádou je óda na Vladimira Putina:

„…Putin – člověk, který představuje nesnesitelnou muž-
skost pro naši nezdravou společnost, která si uvědomuje, 
že již nezastupuje zájmy všech a všeho. Hlava Ruského 
státu je sportovec, mistr bojových umění, ve střelbě a my-
slivosti a naše společnost má ráda idioty, nemají rádi lidi 
jako Putin…“

„…Hlava Ruska – vlastenec, který přemýšlí historicky, 
strategicky, jako nástupce carů a SSSR – takový člověk 
je prostě rozzlobí. Vůdce národa s jasnou hlavou, který 
přesně ví, co dělat, je přivádí k zoufalství…“

„…Ale to není pro Putina. Vidí svou zemi, dědictví. Vidí 
podvod a spiknutí tohoto světa. Protiruská vzteklina se 
stává prostě nesnesitelnou…“

Některé odpovědi zpracované elfími pracovníky na vybra-
né e-maily lze nalézt na: https://manipulatori.cz/lexikon/
hoax/. Jsou vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily, 
uvozeny v titulku „řetězový mail“.

Poznámky z analýzy

Analytická data za měsíc červenec, prezentovaná na při-
ložených grafech potvrzují tezi z minulého měsíce – tedy 
přípravu na klasická předvolební témata, dalo by se říci 
až návrat k dlouhodobým trendům. Konkrétně se jedná 
o další oslabování tématu #koronavirus a to zejména ve 
prospěch témat #politikačeská, #dřívbylolíp, #rasismus 
a #romové.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili

Mezi nejčastější zdroje textů řetězových e-mailů patřily

Nejčastější témata řetězových e-mailů (podrobnější 
tagy)

B. Monitoring řetězových e-mailů

https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
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Témata řetězových e-mailů a příklady obsahu e-mailů, 
které podle nás stojí za pozornost (v závorce kódy pro 
grafickou prezentaci):

1) Špatná EU „Proč zmizel z televizních obrazovek 
ekonom Ševčík“ Odstaven za pravdu - orientujme 
se na trh v Rusku a Číně, mají více obyvatel a vyšší 
hospodářský růst, než EU, která žije na dluh [česká 
televize, prezidentské volby, EU, Rusko, Čína]

2) Agresivní NATO „Výzva…“ EU a NATO upekli 
jasnou dohodu o postupné federalizaci, zavedení 
centrální armády a dalších institucí – ztráta naší 
české identity! [agresivní NATO, EU, Německo]

3) Zlý pokrok „WHO podvod - Druhá smrtelná vlna 
koronaviru spojená s 60 GHz – 5G – Nanočástice - 
Očkování – Plukovník - Hlavní Rozvědková Správa“ 
Text bohatě protkaný čísly s fyzikálními jednotkami. 
Nasazení 5G sítí a koronaviru má spojitost 
a jediný účel – totální rozvrat společnosti. [bezpečí, 
konspirace, koronavirus- CoVid 19]

4) Smyšlení loutkaři „přečíst“ OSN po pláštěm plánu 
na ochranu životního prostředí představila plán na 
snížení lidské populace [konspirace, NWO, útok na 
instituce]

5) Hrozba fantomovými imigranty a islamisty 
„Varování pro motoristy, už od Lednice a Mikulova 
pozor, pozor!!! už jsou zdee §“ Na Moravě se údajně 
skupina uprchlíků neúspěšně pokusila o zastavení 
osobního automobilu a jeho únos. [dobrá rada, 
uprchlíci]

6) Na Západě se bojte, zůstaňte v Česku (téma 
bezpečí). „banda opic?“ video, dav tmavých lidí 
demoluje tři auta policie města Renton [EU, USA, 
rasismus]

7) Strašení „sudeťáky“ a Německem „Od 
1. července 2020 velí EU Německo - to se rozhodlo, 
že toho využije k vnucení migrantů Česku“ Blížící 
se německé předsednictví EU bude mít za následek 
prosazení nepřijatelné agendy složené z vyšších 
nároků na ekologická řešení a přerozdělování 
uprchlíků. [EU, uprchlíci, Německo]

8) Útoky na demokratické instituce, útoky na 
(veřejnoprávní) média „Všem“důchodcům“a nejen 
jim! Nové občanské hnutí!“ Mělo by být založeno 
nové občanské hnutí Důchodci sobě, zrušena 
česká televize (nebo aspoň vyměněno 80 % jejích 
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pracovníků), ponecháno pouze 10 vysokých 
škol a další kroky, které omezí zbytečné plýtvání 
veřejnými penězi na nesprávných místech – místo 
vyplácení důchodů. [koronavirus- CoVid 19, česká 
televize, Romové, neziskovky, dřív bylo líp, útok na 
instituce, EU, agresivní NATO]

9) Útoky na národní a evropské 
elity (spojovány s migrací, útoky na jejich 

„nenárodnost“ a majetek) „toto jsem nevedela 
o havlovi ty jo???“ Havlovy restituce byly 
prolomením Benešových dekretů, sloužil Židům 
a podepsal se na úpadku morálky Čechů víc než 
komunismus. [Židé, komunismus, historie]

10) Obrana tradičních hodnot…ať už je to cokoli „To 
by u nás na ČT neprošlo.“ Peter Staněk ze Slovenska 
plamenně prosazuje dřívější jednoduché uspořádání 
celého školství s jednoznačnou linkou škola -> 
konkrétní zaměstnavatel. [Německo, dřív bylo líp, 
Slovensko]

11) Nekritický obdiv k Rusku vs. napadání západních 
demokracií „Putin je nesnesitelný… (článek ve 
francouzských novinách „Liberation“)“ Chvalozpěv 
na Putina a mírumilovné Rusko, které zlý Západ 
zkusil již dvakrát marně zničit a draze za to zaplatil. 
[Rusko, Západ, Německo, agresivní NATO]

12) Přímá podpora Číny „Únikový východ… zase 
vynález číňanů“ Korejské video únikového schodiště, 
vydáváno za čínské. Pokus připsat jakkýkoli 
technologický výdobytek dosažený v Asii Číně. 
[zajímavost, Čína]

13) Za socialismu NEbylo lépe: Během měsíce července 
jsme nezachytili dostatečně atraktivní e-mail 
k tomuto tématu.

Trendy v tématech řetězových e-mailů
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C. Monitoring sociálních sítí, včetně jejich vlivu na fyzický prostor

Za červenec přinášíme podrobnější ukázku jedné ze sledo-
vaných skupin. Jde o skupinu, jejíž témata jsou často opa-
kována ostatními facebookovými skupinami a to zejména, 
ale nikoliv výhradně skupinami a stránkami podporujícími 
politické strany a politiky SPD a KSČM, dále skupinami 
Czexit, Proti islámu v Evropě a skupinou Č. S. R. (s pod-
názvem Bez boje není svobody, dříve také Čest, svoboda, 
respekt a před tím také Přátelé Ruska). Skupina Přátelé 
Ruska v České republice je otevřeně proruská, respekti-
ve deklaruje se jako skupina podporující V. V. Putina. Té-
mata na této facebookové skupině se velmi často objevují 
v řetězových e-mailech i na sledovaných dezinformačních 
webech a na Parlamentních listech.

Komentář: Pravděpodobně si již musíme zvykat na po-
divnou sortu pseudovlastenců v České republice, kteří 
fandí různým proruským facebookovým stránkám, které 
při slepém a nekritickém obdivu k moskevské diktatuře 
zesměšňují Českou republiku. Tyto podivné postavy, které 
se tak rády obklopují různými národními motivy, při své 
mozkové popletenosti docházejí tak daleko, že by nejradě-
ji poslali ruské tanky do ČR. Ironií osudu budiž, že prorus-
ké skupiny těchto komických postav často korespondují se 
skupinami fandícími hnutí SPD a jeho předsedovi T. Oka-
murovi, který se tak rád staví do role zachránce všeho čes-
kého.

Přátelé Ruska v České republice témata červenec 2020:

BLM: zesměšnování, dehumanizace (Afroameričané jako 
opice), rabování + zajímavý motiv propojení s romskou 
problematikou (video krádeže Romky v supermarketu „na 
nich prý záleží“)

Politika česká: M. Kalousek aj. Schwarzenberg chtějí 
opustit českou politiku, Tomio Okamura chce vystoupit 
z EU, promování Hynka Blaška (několikrát z účtu Verča 
Lakatoš)

Adorace V. V. Putina: několik příspěvků, nejvíce (624×) 
sdílený ten, ve kterém se světoví politici klaní saudskoa-
rabskému králi a pouze Putinovi se klaní naopak král, ne-
smyslná fáma a ovace za to, že prý Putin vydal zatykač na 
G. Sorose

EU: „gayropa“ zženštilost údajné armády EU, předsednic-
tvo EU převzalo Německo (Angela Merkel zobrazena jako 
islamista)

Sudetští Němci: prolomení Benešových dekretů, řízeno 
G. Sorosem, který ovládá naše politiky

Americké volby: Václav Klaus starší (J. Biden bude zna-
menat pokračování kulturní revoluce a prohru nás všech)

Zajímavost:

 » článek ze Sputniku kárající Lukašenka

 » příspěvky v této skupině také moderuje „pan Sergej“ 
dle svého tvrzení zaměstnaný na ruském ministerstvu 
zahraničí

Ukázky příspěvků:
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Komentář k fotopostům:

Fotomontáž s rádoby symbolikou homosexuálního růžo-
vého vojáka EU není nic nového a lze ji nalézt na mnoha 
ruskojazyčných stránkách. Byla použita několikrát v po-
době vojáka USA, EU, Ukrajiny apod. Kdyby si alespoň 
autoři dali záležet, tak by z jeho původně americké unifor-
my vymazali výsadkové odznaky, dokonce s americkým 
odznakem za seskoky volným pádem a odznakem bojo-
vého pěšáka.

Pokus o zobrazení Angely Merkel jako fousatého musli-
ma akorát vypovídá o neznalosti faktů a slepém obdivu 
k Ruské federaci. Rusko má totiž mnohem větší podíl 
muslimského obyvatelstva než Německo, ale to by se asi 
fanouškům V. Putina rozplynul sen o čistém a bílém Rusku, 
kdyby náhodou viděli oslavy konce Ramadánu v Moskvě.
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