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listopad 2021
Úvod

Monitorujeme aktivity, jejichž cílem je podpora zájmů Ruské federace (RF) nebo Čínské lidové republiky (ČLR). Z toho
důvodu monitorujeme i domácí aktéry, kteří vědomě či nevědomě poškozují základní zájmy České republiky, kterými
rozumíme základní ústavní hodnoty (zejména suverenita,
politická nezávislost, demokracie, právní stát, základní lidská práva a svobody).
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, kteří užívají své standardní zbraně, tedy lži. Mimo jiné
formou falešných facebookových skupin nebo webů s názvem „elf“ apod. Dbejte prosím na přesné zadávání názvu
naší 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 to pro
vlast, tedy je dobrovolná a každý si hradí své vlastní náklady.
Poskytujeme českým institucím a mediím 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.
Tam naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vybraných
dezinformačních webů a speciální přehledy dezinformací
týkajících se informačních operací Ruské federace v Česku.
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» Dezinformační scéna se po říjnu začala zpět
orientovat na tématiku Pandemie covid-19 jak
nárůstem dezinformačních článků, tak i jejich
radikalizací. Kvantitativní nárůst covid-19 narativů
sledujeme zejména u online médií, a to až o 66 %.
» Rozdílné poměry a dynamiky narativů napříč
dezinformačními kanály ukazují na rozdílné cílení
obsahu za účelem co nejefektivnějšího názorového
rozdělení u daných společenských skupin. Zatímco
řetězové e-maily cílí na starší populaci, která
má tendenci důvěřovat informacím zaslaným
„blízkými“, dezinformační weby a dezinformační
skupiny na sociálních sítích mají širší záběr
publika, a proto se jím daří radikalizovat aktivnější
společenské vrstvy pomocí přetrvávajících narativů
ohledně pandemie. Radikalizace názorů vede
k aktivním činům ohrožujícím společnost.

» Dezinformační skupiny na sociálních sítích se
začínají přeskupovat na téma Rusko-ukrajinského
konfliktu.
» Jeden z principů, na kterém dezinformace fungují,
je vnášení chaosu a znemožnění srozumitelné
diskuze tříštěním možných interpretací. Totiž
prezentací lží, polopravd i zcela pravdivých, avšak
z kontextu vytržených sdělení, která
si často ve výsledku protiřečí. To velmi dobře
ukazuje případ Ukrajiny: Rusko na jedné straně
rozhodně nechystá invazi, jelikož je na rozdíl od
provokatérů z NATO mírumilovné, na druhé straně
je ale silné a připravené, schopné obsadit Pobaltí
v řádu hodin a zničit ukrajinskou armádu svými
stíhačkami za třicet minut!

» Počet zachycených řetězových e-mailů i nadále
stoupá. Za listopad jsme jich zachytili rekordních
909 (například v září pouze 218)
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Shrnutí nejdůležitějších sdělení: listopad 2021

Témata listopad 2021 podrobněji
Covid-19 a vakcinace

Migrace

V listopadu se dezinfoscéna opět přeorientovala na
pandemii a témata s ni související. Zaostřila se radikalizace a výzva k aktivnímu bojkotu. Mezi hlavní
narativy patří, že pandemie je globálním spiknutím,
vakcíny nefungují a nedaří se regulovat globální nárůst onemocnění, protipandemická opatření jsou
narušením základních svobod.

Téma migrace se objevuje zejména v otázce dění na
polsko-běloruské hranici. Polsko je pak na sociálních
sítích vykreslované jako kruté, přičemž převládají argumenty, že by Evropská unie měla pomoci Bělorusku
stejně, jako pomohla v migrační krizi Turecku.

Domácí politika

Evropská unie je skloňována s federalizací, diktaturou
a možným „ruinováním“ ekonomiky, kvůli nastolování
legislativy Green Deal.

V domácí politice převládá kritika Petra Fialy a taktéž Jana Lipavského jako kandidáta na ministra
zahraničních věcí. Nastupující vláda je spojována
s nástupem „totality“ a „cenzury“, kritizovaná je také
za podporu Green Dealu. Mezi často skloňované
téma patří taktéž nezvolení Tomia Okamury do čela
sněmovny.

Evropská unie

USA a NATO
Jak Spojené státy americké, tak Severoatlantická
aliance jsou vykreslované jako provokatéři konfliktů
a „vrazi“ slabších. V širším kontextu jsou pak tyto
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Trendy v šíření
Nejen dezinformační skupiny, ale také diskuse pod
oficiálními profily jsou živnou půdou pro šíření dezinformací. Proto jsme rozšířili naše reporty o tento kanál, který intenzivně monitorujeme a klíčujeme v diskusích propracovanou dezinformační strategii.
Nejčastější zdroje dezinformací mezi českými weby
za listopad 2021
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subjekty napadány v souvislosti s úpadkem západního liberalismu a nástupem Ruska, jako velmoci.

Poznámka: Aeronet a Sputnik jako již přiznané proruské zdroje sledujeme zvlášť.
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» Weby jsou českými elfy zpracovávány jak
kvantitativně (strojově), tak cíleně pomoci
kvalitativních metodik, a to u vybraných webů,
kde sledujeme jak přiznaně proruské (Sputnik
a Aeronet), tak ty, které se dlouhodobě objevují
v kvantitativním průzkumu na horních pozicích.
Tyto dvě metodiky poskytují ucelený vhled do
trendů šíření dezinformací skrz česká online média.
V listopadu 2021 bylo zpracováno v našem
systému 167 781 článků v češtině.

» Alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti
EU, Anti-Liberalismus, covid-19 – konspirace,
Prokremelský narativ a O bezpečnosti
manipulativně) zazněl v 1 667 článcích.

» Do alespoň jedné z 24 kategorií zaměřených na
propagandu „spadlo“ 1 750 článků.

Přehled proruských dezinformačních
narativů v českých mediích
v listopadu 2021

Dezinformace ke Covid-19 zcela dominovaly, kdy
s eskalující situací v souvislosti se čtvrtou vlnou pandemie dramaticky vzrostl počet těchto dezinformací,
a to 66 %.
Stěžejní zjištění je, že se dezinformační antivax scéna
se radikalizuje (viz Covid speciál)
Kromě výzev k organizovanému bojkotu vládních
protiepidemických opatření docházelo ke růstu výzev
k aktivnímu odporu vůči těmto nařízením.
Navíc rostlo množství (verbálních) útoků na lékaře
a zdravotnický personál a výzev k šikaně vedení a zaměstnanců hygienických stanic.
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WEBY

Hlavní dezinformačními narativy covid-19
za listopad:
» Vakcíny způsobují závažné vedlejší účinky
a dlouhodobé zdravotní následky.
» Vakcíny nejsou účinné, proti viru a nákaze nechrání
a na zvládání epidemie nemají vliv.
» Pandemie Covid-19 je produktem globálního
spiknutí.
» Proti-pandemická opatření představují narušení
základních svobod a přechod k novému typu
totality. Green Dealu. Mezi často skloňované téma
patří taktéž nezvolení Tomia Okamury do čela
sněmovny.
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U kvalitativního souhrnu jsou sledovanými zdroji:

Migrace

» Aeronet
» ČeskoBezCenzury
» Nová republika
» NWOO
» Parlamentní listy
» Pravý prostor
» Protiproud
» Sputnik

Weby se dále věnovaly dalším tématům – děním na
bělorusko-polské hranici, které bylo interpretováno optikou Ruska a Běloruska, a pojímáno jako další možnost, jak útočit na EU, zejm. její neschopnost
zvládat migraci.

Vedle témat jsou sledovány také osoby a subjekty, které
jsou danými zdroji podporovány a rovněž osoby či subjekty, na které tyto zdroje útočí. V případě podporovaných osob a subjektů 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.
Pandemie Covid-19
Hlavním listopadovým tématem se opět stává pandemie COVID-19. Nejsilnější jsou protivakcinační narativy a podpora lidí, kteří se nechtějí očkovat. Protivakcinační narativy jsou již několik měsíců posílené
o prvky konspirací – má se jednat o výsledek tlaku
západní farmaceutické lobby a globálních elit, která
prostřednictvím vakcín chce zotročit a ovládat lidstvo
v „koronatotalitě“, „apartheidu“ očkovaných a neočkovaných a podobně. Weby opakují konspirační teorie
o tzv. Great Reset, tedy pokus o využití covid-19 úzkou elitou, která si chce podmanit a zotročit lidstvo.
Dezinformační weby dávají prostor inciativám a organizacím, které se vymezují vůči preventivním a protiepidemickým opatřením, můžeme jmenovat např. Zlatý
špendlík Daniela Landy, Pro Libertate nebo například
Otevřeme Česko – Chcípl PES.
Kritika nastupující vlády
Dalším zásadním tématem je kritika nastupující vlády, konkrétně jejich některých představitelů – Petra
Fialy nebo Jana Lipavského, útoky jsou směřovány
i na předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. Dezinformační weby prorokují neúspěch vlády a rovněž vyjadřují kritiku stran nastupující vlády
za to, že se místopředsedou sněmovny nestal Tomio
Okamura.

Green Deal
Dalším tématem byla ekologická politika, zejm. v souvislosti se summitem v Glasgow, přičemž cílem útoku
byla opět EU a její Green Deal. Klimatická změna je
na sledovaných webech popírána a bagatelizována, a snaha o zmírnění jejích dopadů je opakovaně
vysmívána.
Anti-liberalismus
Dlouhodobé rámce, které můžeme na dezinformačních webech sledovat, pak korespondují s útoky
směřovanými proti demokracii, jejím institucím a západním liberálním hodnotám, a naopak obhajující autoritářství. Autoritářství je manipulativně prezentováno jako ochrana konzervativních a tradičních hodnot
proti nesmyslnému a úpadkovému „neomarxismu“
a dekadenci Západu. Jako příklady hodné následování jsou vykreslovány Rusko a v kontextu EU také Maďarsko, Polsko nebo političtí vůdci koncentrovaní na
krajní části ideologického spektra. Z domácích témat
se jedná o útoky na celou řadu institucí demokratického státu a pluralitní společnosti – neziskové organizace, veřejnoprávní média, zpravodajské služby, aj.,
z témat zahraničních se pak jedná o vedle útoků na
fungování Evropské unie a protiunijní narativy, také
o útoky na NATO, USA a další spojence, a rovněž narativy spojené s na jedné straně úpadkem Západu a na
straně druhé vzestupem a superioritou Ruska. Výše
jmenovaná témata tvoří agendu sledovaných dezinformačních webů bez ohledu na aktuální dění, naopak
je jimi aktuální dění velmi často rámováno. Z dlouhodobé perspektivy tak může toto rámování rozmělnit
hodnoty, na kterých stojí česká státnost a pozice ČR
v mezinárodním prostředí.
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Kvalitativní souhrn
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Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podporovaly:

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily:
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V listopadu jsme zaznamenali další radikální nárůst
v počtu řetězových e-mailů. Zachytili a zpracovali
jsme celkem 909 řetězových e-mailů. V listopadové
várce řetězových e-mailů s velikým náskokem dominuje téma #politikačeská, druhé je #EU. Top 3 zakončuje téma #Sociální problémy. Jindy populární téma
#covid je v tomto měsíci až šesté. Za listopad pokračuje propad #COVID. Významné narativní proudy
v tomto měsíci jsou:
» Kritika lídrů nastupující vlády, konkrétně další
pokusy o diskreditaci Petra Fialy (pokračuje
narativ o jeho krádeži finančních prostředků
přes neziskovou organizaci) a zachytáváme
tvrzení o jeho údajné minulosti jako agenta StB
(kuriozitou je, že toto tvrzení bylo již vyvráceno
serverem hoax.cz a fotografie legitimace měla
vzniknout fotomontáží legitimace Andreje
Babiše). Zachytáváme také velké množství kritiky
Markéty Adamové Pekarové, která je kritická

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili:

k demokracii (doloženo příspěvkem na Twitteru
z jejího falešného profilu) a také měla zaprodat ČR
arabským organizacím – důkazem je její arabské
tetování.
» Zajímavým mezinárodním obloukem je líčení
Ruska jako našeho zachránce a EU jako největšího
nepřítele. Evropská unie se pokouší zmanipulovat
veřejné mínění proti Rusku tím, že mu nedovolí
dostavět a zprovoznit plynovod Nord Stream II,
tedy takto způsobí umělý nedostatek zemního
plynu na evropském trhu, tím jeho vyšší cenu a ze
všeho obviní Rusko. Které by údajně velmi rádo
maximální možné množství plynu dodávalo.
» EU měla zavinit vysoké ceny energie i svou dřívější
politikou, totiž liberalizací energetického trhu,
čímž měla umožnit vznik nesolidních firem jako je
Bohemia Energy.
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Řetězové e-maily

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili:
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ID12699: Jak je to ve skutečnosti
…Důkazy a nic než důkazy! Ta drzost podvodníků z Bruselu je neuvěřitelná! Vážně občané nevidíte, co s námi
za prasárnu hrají? A jak nás kolaboranti zaprodali za
mrzký peníz? Cena energií je šílená. Cena plynu se
zvedla 3–4x, s tím cena elektřiny a ten zlý, zlý Putin.
A zvratky z probruselských médií tečou proudem. Rodina Kolářů, Řeporyjec Novotný včetně TOP 09, Fischerové, Drahošové, Vystrčilové… Hlasitě blijou! Zločincem
má být Rusko. Ale pravda se neutají! Co zvedlo cenu
energií, především plynu? Jeho nedostatek. A čí vinou
je nedostatek? Zde máte důkazy a můžete si u ministerstev ověřit! Stručně shrnuto Rusové chtěli rychle
dokončit plynovod Nord Stream II, aby se cena plynu
nezvyšovala vydíráním Polska a především Ukrajiny
a i Česká republika by pak měla dokonce levnější plyn,
než dřív. I Slovensko, které funguje obousměrně, zatímco Maďarsko už má obchvat kolem Ukrajiny a i zde Brusel Maďary napadl, že neplatí výpalné Ukrajině. Soudní
dvůr bruselský zablokoval Opal a USA Nord Stream II.
A zločincem mělo být Rusko a Putin?
ID12996: O čem se mlží* - poslechněte si to…

Pravidelný přehled české dezinformační scény / listopad 2021 / ŘETĚZOVÉ E-MAILY

Příklady:

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Dh8vvHlKh_4
Videorozhovor ve studiu kanálu O ČEM SE MLČÍ, kde
Stanislav Novotný mluví s Ivanem Noveským (bývalý
1. místopředseda ERÚ) na téma skokového zdražení
energií v ČR na začátku zimy 2021. Vyzněním rozhovoru je, že za toto zdražení může především EU, která reguluje legislativu ohledně monopolu na dodávky energií,
a Německo, které ukončuje jaderné a uhelné elektrárny,
v rozhovoru označované jako ekologické (!). Tím podle
protagonistů rozhovoru ohrožují občany ČR.
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Epidemie nového koronaviru se bezpochyby stala
černou labutí v mnoha odvětvích lidské činnosti, a to
včetně námi sledované dezinformační scény, v případě tohoto hlášení konkrétně řetězových e-mailů, které
dlouhodobě zachycujeme a analyzujeme. COVID-19
se stal samozřejmě celospolečenským tématem, tím
pádem se stal také podobně významným klíčovým
slovem v řetězových e-mailech; totiž s COVIDem se
postupem času začalo, kromě specifických témat
typu „zdraví škodlivá vakcína“, spojovat jakékoli sdělení: kritika práce politiků, kritika EU, kritika USA apod.
Při zpracování řetězového e-mailu, získaného přes naši
veřejnou sběrnou adresu (posli.retezak@seznam.cz)
ho elfové mj. označí jedním nebo více tzv. tagy (předem sjednanými „štítky“) podle toho, o čem daný
e-mail pojednává. Většina zpracovávaných e-mailů
má tagů více, například e-mail pojednávající o tom,

že vláda rozdává rouškovné a snaží se tak pracovat
v rámci epidemie by získal minimálně tagy „COVID“
a „politika česká“. Vyfiltrováním všech e-mailů, které
byly označeny tagem „COVID“ od 1. 3. 2020 a proložení se statistikou nakažených jednotlivců ze stránek
Ministerstva zdravotnictví vznikl Obrázek 1. Z přiloženého grafu je patrná korelace výskytu COVID-19
v reálném světě s jeho výskytem ve světě řetězových
e-mailů. Domníváme se, že s postupem času se řetězový e-mail s tématikou COVID stal dokonce „volnou
vstupenkou“ do schránek a myslí všech uživatelů; totiž s dobou trvání pandemie došlo k totálnímu rozmělnění všech narativů týkajících se COVID-19 (viz dále).
Tedy ztratili jsme jednotlivé, dobře stopovatelné narativy (COVID je biologická zbraň) s vysokým výskytem,
ale máme ohromný pelmel všech možných i nemožných příběhů, které spojuje jediné: COVID-19.
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SPECIÁL:
Pandemie covid-19 v dlouhodobém kontextu řetězových
e-mailů – dezinfoscéna kapitalizuje nárůst pandemie

Obrázek 1: Graf zachycených řetězových
e-mailů s tématikou „COVID-19“ (zdroj:
Thenidiel.eu) a denní počet nakažených
(Ministerstvo Zdravotnictví).
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V jednom z našich dřívějších hlášení jsme byli schopni vysledovat dostatečně silné narativní proudy,
například:
» obviňování státu, ČT a ČRo z umělého vyvolávání
paniky;
» epidemie COVID-19 má mít spojitost s migrací;
» spekulace o spojitosti COVID-19 a zaváděním 5G
sítí;
» vrací se spekulace o COVID-19 jako biologické
zbrani vyvinuté na Západě;
» vojáci USA při přesunech v rámci cvičení prý
rozšiřují epidemii koronaviru.

v té době aktuální (například komentáře o politice vs.
rouškovné), které je dočasně dominantní. Narativy kolem COVIDu se chovají podobně jako virus sám, mutují, přidávají se nové varianty, ale dohromady nám tu
zůstávají přítomné všechny, a navíc spolu interagují.
Pro další analytické vyhodnocení narativů jsme vybrali časové rozmezí 1. 6. 2021 – 16. 12. 2021. Z našeho
systému jsme pomocí filtrování tagů vybrali e-maily
označené COVID, které jsme dále pročetli a zařadili je
do jedné z následujících kategorií:

Tyto příběhy rozhodně zcela nevymizely s délkou trvání pandemie se variace rozšířily a chcete-li zmutovaly.
K uvedeným se vždy na krátkou dobu přidá nové téma,
Název skupiny

Charakteristické příběhy

Vakcíny/testy na COVID jsou
nevyzkoušené/nebezpečné/
škodlivé

Vakcíny nebyly dostatečně dobře vyzkušeny a jsou nebezpečné lidskému zdraví.
Schválně obsahují nežádoucí škodlivé látky, např. nanografen. Štětičky testů na
COVID obsahují rakovinotvorné látky/čipy/parazity. Vakcíny mění lidskou DNA.
Používané vakcíny nejsou účinné.

Veřejné výzvy k občanské
neposlušnosti, porušování
hygienických nařízení

Hygienická opatření nemají právní základ a neměla by být respektována. Opatření jsou přehnaná/nefunkční a bez nich by nenastal epidemiologický problém.
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Skupiny narativů

Úřady nemají právo vyžadovat očkování. V případě, že úřady neposkytnou
např. odpověď kolik je naočkovaných poslanců, znamená to, že jich je naočkovaných minimum – sami vakcíně nevěří. Když «oni» nemusí dodržovat opatření,
nemusím také. Lidem jsou skrze hygienická opatření upírána základní lidská
práva. Zdůrazňování práva na odmítnutí vakcíny.

Pandemie je kalkul mocných/
farmaceutických společností

Farmaceutické společnosti se snaží prodat co nejvíce vakcín za co nejvíce
peněz; mohou tímto způsobem vydírat méně bohaté státy. Zájmové skupiny
mocných realizují plán na redukci světové populace. Pandemie je prostředkem k redukci počtu důchodců, a tedy stabilizaci ekonomik. Skupina mocných
záměrně pokouší nemocí vyvraždit „chytré, ale neposlušné“ jedince, pro které
nebude místo v jejich novém světovém řádu. Nemoc byla vyvinuta uměle některou ze světových velmocí a vypuštěna záměrně.

Bagatelizace nemoci
COVID-19

COVID-19 je pouze mediálně zprofanovaná chřipka. Nemoc vůbec neexistuje
případně není závažná, všichni zemřeli na jiné komplikace. Opatření tu jsou jako
rituál k ovládání lidské mysli. Nemocnice nejsou ve skutečnosti tak plné, jako
se dozvídáme v mainstreamových médiích.

Humor s COVIDEM-19

Vtipné i rádobyvtipné glosy s tématikou COVID-19.

Alternativní léky na COVID

COVID lze léčit nebo mu předcházet Ivermektinem, česnekem, cibulovým
vývarem, Aspirinem. Jako vakcínu lze použít jinou, již používanou vakcínu
původně určenou na jiné onemocnění. Na onemocnění se lze samotestovat
např. zadržením dechu.
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Komentáře o rouškovném pro důchodce, kompenzace pro pracující. „Ten”
politik na pandemii vydělává. „Ten” politik využívá opatření jako populistické
kroky. EU nedělá dost pro řešení pandemie. Vláda Andreje Babiše zvládla pandemii bravurně, minimálně lépe než ostatní státy. Díky autoritářskému vedení
v Rusku nemají tak silnou pandemii jako jinde. Velebení Ruska a Číny za to, že
nám v pandemii pomohli.

Za sledované období červen–prosinec 2021 proběhla
jedna významná vlna pandemie, která je v nárůstu patrná na obou grafech. Zajímavé je sledovat poměrové
rozložení skupin narativů, znázorněné na Obrázek 2.
Zatímco v letních měsících – epidemiologicky klidném období je poměr kategorií vyrovnaný, tak během
vlny pandemie se situace výrazně mění. Na síle získávají především témata popisující škodlivost/neúčinnost vakcín, upozorňující na nejrůznější konspirační
teorie (z pandemie má prospěch některá elitářská
skupina světových obyvatel) a výzvy k ukončení poslušnosti k hygienickým opatřením. Není samozřejmě
bez zajímavosti, že texty s uvedenou tématikou mají
vysoký potenciál k radikalizaci čtenářů, případně prohloubení příkopů mezi majiteli různých názorů na věc.

úryvek z článku nebo přímo odkaz na některý z dezinformačních webů.
Dalším specifikem řetězových e-mailů je jejich cykličnost. Adresáti často používají k šíření „přeposlat
všem v adresáři“, tedy konkrétní zpráva se šíří ohromnou rychlostí, ale ze zákoutí e-mailového publika se
dokáže vracet i celé roky. Na jaře roku 2020 Čeští elfové vydali materiál „Epidemie nového koronaviru a její
zneužití v informační válce“, ve kterém jsme uváděli
příklady tehdy nejsilnějších narativů ohledně koronaviru. Významnou část z nich jsme byli schopni vystopovat na ose: ruské médium → český dezinformační web → řetězové e-maily. Zpoždění mezi vydáním
ruskojazyčného vzoru a šířením jeho české podoby
v českém informačním prostoru je zhruba dva týdny.
Analýzou aktuální situace můžeme potvrdit, že většina z tehdejších, původně ruských, narativů na české
scéně řetězových e-mailů zůstala dodnes, byť často
ve zmutované podobě.
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COVID a politika

Při analýze sítě přeposílajících osob jsme byli schopni identifikovat tzv. „Superpřeposílače“; jedince, kteří
mají ohromné a věrné publikum a dokážou tedy nastolit agendu. V tuto chvíli není známo, podle čeho
nebo koho agendu vybírají a nastolují.

Hodnocení

Obrázek 2: Poměr skupin narativů k pandemii COVID-19 v období
červen–prosinec 2021

Vznik a „život“ obsahu řetězových e-mailů
Řetězové e-maily jsou málokdy na začátku svého obsahu – narativu. V daleko větší míře slouží spíše jako
(v ČR ze světového hlediska nadstandardně!) oblíbený způsob šíření informací; navíc na rozdíl od kvazi-veřejných příspěvků na sociálních sítích obtížněji
stopovatelný. Je velmi časté, že v e-mailu nalezneme

Výroba polarizačních rovin společnosti, výběr funkčních a jejich následné vyostřování je známá taktika
hybridního boje (ve kterém je mj. Rusko v současnosti považováno za světovou špičku). Krásou podobné
„soft“ strategie, je možnost pokusného nadhození témat, které je v případě úspěchu převzato a dále šířeno
nevědomými sympatizanty. Zdá se, že v ČR je tato
taktika úspěšně používána.
V případě pandemie koronaviru byla bezesporu nalezena velmi silná polarizační rovina. Skutečně výbušná směs však vzniká její kombinací s dalšími
silnými tématy, zejména proti-USA a proti-EU. Obě protizápadní témata jsou v prostoru řetězových e-mailů
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Není třeba zdůrazňovat, že kritika USA, kritika a snaha o rozklížení EU a kritika kapitalismu se významně
kryje se známými zájmy Ruska.

Závěr
Vyhodnocením dlouhodobě sbíraných dat ze zachycených řetězových e-mailů jsme prokázali korelaci
mezi počtem zachycených řetězových e-mailů s tématikou COVID-19 a aktuálním počtem nakažených
v ČR. Tedy dostává-li se aktuálně tématu koronaviru
dostatek prostoru v běžném mediálním prostoru, dostává ho i v řetězových e-mailech.
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dlouhodobě velmi silná (viz pravidelné měsíční hlášení Českých elfů). Vidíme tedy: obviňování americké armády z toho, že koronavirus byla původně jejich
biologická zbraň; kritiku kapitalismu americkým farmaceutických společností (a poukázání na „darování“
ruské vakcíny Sputnik); poukázání na těžkopádnost,
neschopnost, nemožnost koordinace a nerozhodnost EU během krizového řízení; nebo vrážení klínu do
vzájemné důvěry členů EU informací o spolupráci Německa a Ruska s nákupem a výrobou vakcín Sputnik
na německém území pro německé občany.

Bylo prokázáno, že původ některých dezinformací
je na ruskojazyčných webech, odkud jsou přejímány
(a překládány) do českého dezinformačního prostoru.
Doba od vydání ruského originálu a rozšíření v ČR je
zhruba dva týdny.
Sledování jednotlivých konkrétních narativů od začátku pandemie je již téměř nemožné, respektive jejich
výskyt je sice neustálý, ale relativně nízký. Naopak se
množí celkový počet narativů, pravděpodobně s tím
cílem, aby si každý adresát mohl vybrat „ten svůj“, kterému bude věřit, ale hlavně aktivně odmítat ostatní
(zejména oficiální) úhly pohledu (využití tzv. confirmation bias). Uvedené aktuálně patrně vede k fyzickým
činům v reálném světě: útoky agresivních pacientů na
„spolukonspirátory světové pandemie“ – zdravotnický
personál.
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Listopad v dezinformačních skupinách na Facebooku nepřinesl žádná výrazná překvapení. Tématem číslo jedna zůstává COVID. V souvislosti s ním
se řeší především zavedení povinného očkování.
Očkování je prezentováno jako neúčinné, nebo přímo zdraví nebezpečné. Diskuze nad tím, proč a kde
se vůbec COVID objevil, se nevyvíjí. Buďto se jedná
o spiknutí elit a žádný COVID neexistuje, což je narativ podporovaný například fotografiemi s herci hrajícími pacienty v nemocnicích. Nebo, a tento narativ
převládá, je pandemie sice skutečná, nicméně zneužitá k nastolení nového totalitního světového řádu. Ve
skupinách se tak neustále podporuje obecná nedůvěra ke státním institucím, která přechází ve výzvy k bojkotování a obcházení zaváděných opatření, v krajních
případech k násilí proti politikům či IZS.
Vedle tradičních témat jakými je glorifikace Ruska, jeho armády, zřízení i historie, zatracování USA,
NATO a EU, se objevují první příspěvky na konto
nastupující Fialovy vlády. Obavy panují z nástupu
totality, zájem vzbudil Rakušanův výrok ohledně

boje s dezinformacemi. Dezinfoscéna se snaží bránit – hromadným nahlašováním Facebooku stránek
factcheckerů s žádostí o jejich blokování a organizovanými útoky trollů na factcheckery, ve stále větší
míře dochází také k přesunu na alternativní platformy,
například Telegram. Dále přetrvává a buduje se nedůvěra ve státní instituce jako AČR, vládu a ministerstva,
složky IZS, veřejnoprávní média jako ČT, nemocnice
a jejich personál, lékaře a odborníky.
V listopadu elfové poprvé monitorovali dění na skupinách s ezoterickým zaměřením. Jejich obsah se
věnuje především alternativním způsobům léčení
COVID a napojení na vesmírné energie, ale také politickým tématům a vizím budoucnosti, které nejsou
nijak v rozporu s narativy šířenými v běžných dezinformačních skupinách. Po zkušenosti s okamžitou
proměnou „COVID skupin“, které začaly okamžitě po
zveřejnění kauzy Vrbětice chrlit proruskou propagandu, přestože tato nebyla v nich před tím dominantně
přítomna, očekáváme rostoucí zneužívání těchto skupin k šíření proruských narativů.
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Sociální sítě
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Evropská Unie

Evropská Unie nutně směřuje k federaci, což je popisováno jako hrozba samostatnosti zemí.
Green Deal je třeba odmítnout kvůli záchraně naší ekonomiky. Evropská Unie se chová totalitně, chce zakázat Vánoce. Je nutné podporovat vystoupení ČR z EU.

Nová vláda
a dezinformace

Rakušan svým bojem proti dezinformacím nastolí totalitní stát. Nová vláda nás vrací
hluboko do minulosti. Dochází k omezování naší svobody. Pekarová-Adamová podporuje
Běloruskou revoluci. Michalík chce Green Deal. Nastolení diktatury a přísné cenzury.

Rusko

Rusko se drží svých národních hodnot a nedovolí, aby mu byly vnucovány jiné. Rudou
armádu je třeba oslavovat a denně připomínat hrdinské činy veteránů. Rusko není hrozba.

Bělorusko

Poláci jsou krutí a necitelní vůči uprchlíkům. Běloruská stráž objevila tělo uprchlíka. Cihanouska není reprezentantkou Běloruska. Lavrov: EU by měla pomoci Bělorusku s uprchlíky
tak, jak pomohla Turecku.

USA – Rusko –
Ukrajina

USA provokují válku s Ruskem. Rusko je silné a připravené na válku. Může odříznout Pobaltí
od NATO během několika hodin a během půl hodiny rozstřílet ukrajinskou armádu. NATO je
neschopné, bojí se, nakonec nebude bránit Ukrajinu. Rusko žádnou invazi nechystá.

NATO a AČR

NATO je největší zlo. NATO jsou vrazi. Armáda USA umí jen vraždit slabé. USA a NATO provokují války, stojí za válečnými zvěrstvy. AČR jsou přisluhovači NATO. Havel ČR zaprodal.

Ezoterie

Establishment popírá a maže pravdu, likviduje lidi. Prozřeme, probuďme se. Napojme se na
vesmír. Tím, že nás izolují, vězní a že nám lžou, nás jen posilují, stáváme se tak silnějšími
a jsme schopni čelit našim démonům. S deep state je potřeba skutečně bojovat, vzepřít se
jeho kanibalismu. Vize budoucnosti poskytují útěchu v neklidné době počínající Fialovy vlády.

Covid-19

Povinné očkování bude. Je porušením Ústavy a popřením lidských práv. Očkování je byznys,
pandemie je obchodním plánem mocných. Očkování je škodlivé, nikdo za něj nenese zodpovědnost. Covid neexistuje, je to jen chřipka, pacienti v nemocnicích jsou herci. Ivermektin
funguje. Vybízení k občanské neposlušnosti, bojkotu opatření, násilí proti politikům.
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Témata
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Do našeho měsíčního hlášení byly zařazeny diskuse
pod oficiálními profily mediálních prostředí FB stránek iRozhlasu, ČT24 a Seznam zpráv. Tyto diskuse totiž sleduje široké publikum, čímž může dezinfoscéna
značně ovlivňovat většinovou společnost.
Témata článků, pod kterými přispívali trollové
nejvíc:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Napětí na bělorusko-polské hranici
Čína a její prohlášení k Dukovanům
Gazprom a Maďarsko
Litva, Lotyšsko a posílání migrantů z Běloruska
Kroky Talibanu a represe
Provokace Číny nad vzdušným prostorem Tchajwanu a přelet 38 čínských letadel
7) Volby v Rusku, manipulace ve volbách
8) Multietnické Německo a Merkelová
9) Odsouzení Kantora za účast v bojích na Donbase
(ČT24)
10) Vztahy ČR s Ruskem (v týdnu po volbách)
11) Udělení Sacharovovy ceny Navalnému
12) Přerušení spolupráce NATO s Ruskem
13) Rozhodnutí polského ústavního soudu
vs. Europarlament
14) Česká spolupráce s Tchaj-wanem a ocenění protchajwanského ministra v Senátu
15) Hospitalizace Miloše Zemana a kroky Mynáře
(trollové většinou převálcováni)

» EU nemá zajištěny alternativní možnosti dodávky
plynu, místo toho řeší Green Deal.
» USA jsou zodpovědné za to, že Afghánci se
nyní dostávají do dluhů, blokuje jim peníze. Před
příchodem Talibanu USA okupovali Afghánistán.
» Putin zachránil Evropu před růstem cen plynu.
Jeho odpůrci by mu měli být vděční.
» ČR by se měla přidat k polskému zpochybnění
práva EU. EU se snaží rozvrátit spojenectví V4.
Nové trendy v trollích narativech (ČR):
» Prezidentova neschopnost vykonávat úřad je jen
mediální masáž
» ODS je příčinou bídy a rozkradení státního majetku
v ČR.
» Počet úředníků za dobu vlády ANO prý obecně
klesl. Pokud z dat vyplývá, že stoupl, tak je to
proto, že se zvýšil počet zaměstnanců ve školství
(především kvůli inkluzivnímu vzdělávání)
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Diskuse na sociálních sítích

Rezonovala i diskuze pod elfím videem o Vrběticích
na YouTube.
Trollové uplatňovali tyto narativy:
» Koronavirus je mediální masáž, žádná epidemie
neexistuje, radí neočkovat.
» Stupňuje se opět hrozící nebezpečí vlny uprchlíků
» USA je agresor, zbrojí a porušují lidská práva
Nové trendy v trollích narativech (zahraniční):
» Je oslavován návrh na výstavbu polské zdi na
hranici s Běloruskem
» Uprchlíci na bělorusko-polské hranici nejsou lidé
v nouzi, když mají u sebe šperky.
» EU zakazuje přijímat uprchlíky, je vnitřně
rozpolcená.
» Špatná situace uprchlíků je mediální masáž, nemají
se tak špatně.
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Evropská Unie: používané narativy
» EU chce zakázat Vánoce.
» Budoucnost EU musí vést ke společnému státu.
» Polsko radikálně odmítlo diktát EU.
» Je třeba odmítnout Green Deal. Jedině tak se dá
předejít zdražování a zachránit naši ekonomiku.
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Příklady postů a narativů
na sociálních sítích
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» Rakušanovo vyhlášení boje dezinformacím je
nastolení totality. Bude povolená jediná pravda. Je
to návrat k dobám minulým.
» Jsme ve druhé fázi totality. Dochází k postupnému
omezování naší svobody.
» Pekarová-Adamová podporuje revoluci v Bělorusku
na úkor českých důchodců.
» Budoucí ministr průmyslu chce Green Deal i za
cenu zdražování energií.
» Ministerstvo pravdy na Facebooku – vracíme se do
totality.
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Nová vláda a dezinformace: používané narativy
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» Denní souhrn ruských zpráv od vlastenky.
» Rusko se drží svých národních hodnot a nedovolí,
aby mu byly vnucovány jiné.
» Protiofenzíva Rudé armády před Moskvou 1941 =
jedna z nejvýznamnějších událostí novodobých
dějin, kterou je nutné si připomínat.
» Úcta veteránům Rudé armády
» Rusko není hrozba!
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Rusko
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» Poláci jsou krutí a necitelní vůči uprchlíkům.
Běloruská stráž objevila tělo uprchlíka.
» Cihanouska není reprezentantkou Běloruska.
» Lavrov: EU by měla pomoci Bělorusku s uprchlíky
tak, jak pomohla Turecku.
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Bělorusko
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» Američané provokují válku s Ruskem. USA/NATO je
největší zlo, provokují, chtějí válku.
» Rusko je silné a je připravené na válku. Může
odříznout pobaltské státy od NATO během
několika hodin. Ruské stíhačky a top schopnosti –
do půl hodiny je po Ukrajině!
» NATO se bojí. Kanada stáhla svoje stíhačky
z ukrajinských hranic.
» Rusko žádnou invazi nechystá, je to americká
provokace.
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USA – Rusko – Ukrajina
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» NATO = vrazi
» Armáda USA umí jen vraždit slabé.
» AČR jsou přisluhovači NATO. Havel zaprodal ČR
NATO.
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NATO a AČR
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» Establishment popírá a maže pravdu, likviduje lidi.
Prozřeme, nahlédněme, probuďme se.
» Prohráli, protože tím, že nás zavírají, izolují, že
nám lžou, že nás chtějí uvrhnout do temnoty, tím
se stáváme silnějšími a jsme schopni čelit našim
démonům.
» Nebuďme slabí, bojujme proti deep state,
vzepřeme se jeho kanibalismu, očistěme naše těla
a duše.
» Vize z budoucnosti – rok 2023 přinesl úlevu,
Fialova vláda se nemůže očistit, máme referendum
o vystoupení z EU, vrací se odborníci, lékaři a zemi
se daří žít v míru, klidu a blahobytu.
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Ezoterie – prozření
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» Povinné očkování je porušení Ústavy a popření
lidských práv.
» Očkování je byznys. EU a obchodní zájmy van der
Leyen.
» Očkování je nedůvěryhodné, škodlivé, nikdo za něj
nenese zodpovědnost.
» Zpochybnění existence či závažnosti COVID,
varianty omikron, pacienti v nemocnicích jsou herci.
» Spiknutí Pfizeru proti účinnému Ivermektinu.
» Vybízení k občanské neposlušnosti, bojkotu
opatření, násilí proti politikům.
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COVID-19
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