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Úvod

Vydáváme další díl informačního měsíčníku, ve kterém 
Čeští elfové shrnují dezinformace nebo manipulační ob-
sah v českém online prostoru. Monitorujeme aktivity, kte-
ré mají za cíl podporovat hlavně zájmy Ruské federace 
(RF) nebo Čínské lidové republiky (ČLR), ale i domácích 
aktérů, kteří vědomě či nevědomě působí proti strategic-
kým zájmům České republiky. V České republice takto 
působí mnoho domácích subjektů, kteří vědomě slouží 
zájmům cizích diktatur. Často se jedná o osobnosti ve-
řejného a politického života, které dávno ztratily morální 
zábrany z oportunistických důvodů nebo díky vlastním 
komplexům. Někteří se považují za osamocené bojovní-
ky za různé (někdy zvrácené) myšlenky a stávají se tak 
tzv. užitečnými idioty, kteří napomáhají zájmům vůči Čes-
ku nepřátelských diktatur. Strategické zájmy přímo ovliv-
ňují 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.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) Online média – weby
2) Řetězové maily
3) Sociální sítě 

Shrnutí monitorovaných kanálů a jejich pravidelné aktuali-
zace lze nalézt na internetové stránce www.cesti-elfove.cz. 
Zde naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vybra-
ných dezinformačních webů a měsíční přehledy obsahu 
vybraných dezinformačních a vlivových skupin na soci-
ální 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
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ÍZáří: shrnutí obsahu a komentář

Nejdůležitější témata a zjištění

Jednoznačně sílí téma epidemie COVID-19, kde pozoruje-
me mix konspiračních teorií zaměřených proti Západu, po-
pírání epidemie, obviňování Západu ze snahy ovládnout 
svět a výzev k odporu proti vládním opatřením. Toto téma 
obvykle obsahuje silné protizápadní narativy, útoky na EU, 
NATO, západní státy a demokratické uspořádání. Za vzor 
zvládání epidemie je dáváno Rusko.

Pokračují útoky na A. Navalneho (popírání jeho otravy, 
obviňování západních zemí ze zinscenování otravy). Po-
kračuje podpora A. Lukašenka v Bělorusku. Jsou napadá-
ny snahy zastavit projekt plynovodu Nord Stream 2.

USA jsou popisovány jako rozpadající se země a jsou 
zmiňovány údajné manipulace ve volbách v neprospěch 
D. Trumpa, který je dezinformační scénou podporován. 
EU je popisována jako moloch snažící se omezit svobodu 
a to výslovně svobodu slova, je vytrvale podporováno vy-
stoupení ČR z EU.

Sílí narativy týkající se Číny a to jak popisy její rostoucí 
vojenské moci (dohání USA), tak i popisy její ekonomické 
síly. Je napadána cesta M. Vystrčila na Tchajwan.

Témata v září 2020 podrobněji

Sílí téma COVID-19. V proruské dezinformační sféře 
se toto téma rozpadá na 1) konspirační teorie (obviňují 
Západ, B. Gatese, USA, NATO, EU…), 2) bagatelizaci 
onemocnění nebo přímo jeho popírání, 3) napadání vlád-
ních opatření proti epidemii a výzvy k jejich nedodržování, 
4) nefunkční nebo škodlivé lékařské rady.

Zůstává téma Bělorusko. Zde je podporován A. Lukašen-
ko jako legitimní vládce a Západ je obviňován z rozpoutá-
ní kampaně proti němu.

Otrava A. Navalneho je popírána, pak je odmítána role 
Ruska v otravě, jsou obviňovány CIA a USA ze zinsceno-
vání otravy a důvodem má být získání záminky k zastave-
ní projektu plynovodu Nord Stream 2. Je zpochybňována 
osoba A. Navalneho a jeho role v rámci opozice.

Agresivně sílí podpora Číny. Nejsilnější linka je, že Čína 
je hegemon a nevyplatí se ji provokovat. Roste její ekono-
mická i vojenská síla a je nutné s ní být zadobře. Probíhá 
zastrašování kritiků Číny a je napadána cesta M. Vystrčila 
na Tchaj-wan.

USA jsou popisovány jako v rozpadu, je spekulováno 
o manipulacích voleb v neprospěch D. Trumpa, který je 
jinak podporován. Rusko je naopak popisováno jako dob-
ře spravovaná země, je vyzdvihováno „slovanství“ a „tra-
diční hodnoty“ a je zmiňován fakt vývoje vakcíny proti 
COVID-19 v Rusku jako v první zemi.

Trvají útoky na EU, která je popisována jako neschopná 
a současně utlačující státy a občany a potlačující svobo-
du slova. Pokračují útoky na liberální demokracii, jsou 
podporovány nespecifikované „tradiční hodnoty“ a je 
podporována vláda V. Putina. Obecně Západ je popisován 
jako v rozpadu (státním, ekonomickém, je zdůrazňováno 
nebezpečí migrace). Češi jsou strašeni tím, že se úpadek 
rozšíří do ČR a jsou nabádáni k vystoupení z EU.

Specificky vytrvalé jsou útoky na veřejnoprávní média, 
zejména ČT a na opoziční politiky, především Piráty, ale 
i TOP09.

Nejčastější cíle útoků

EU, NATO, USA a Joe Biden, Německo, A. Merkel

Piráti, TOP09

Trendy v šíření

Stále sílí role vyloženě domácích aktérů v šíření propa-
gandy, která podporuje Rusko a jeho narativy. Mezi nejpil-
nějšími podporovateli proruské propagandy jsou příznivci 
SPD.
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ÍNejčastější média šířící proruskou 
propagandu v září 2020
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A. Monitoring on-line médií

Příklady dezinformačních článků

Narativ proti EU

Titulek: Evropa bojuje za liberální jednomyslnost a de-
mokratickou totalitu

https://cz.sputniknews.com/nazory/202009241256-
4372-evropa-bojuje-za-liberalni-jednomyslnost-a-demo- 
kratickou-totalitu-nazor/

Citace: Zdálo by se, že poslední rezoluce Evropského par-
lamentu obsahující dokonce požadavek změny ruské ústavy, 
jsou dostatečně tvrdé. V projevu, který pronesla z tribuny 
stejné instituce předsedkyně Evropské komise Ursula von 
der Leyenová, však zazněla jedna připomínka ohledně 

V září 2020 bylo zpracováno v našem systému  
144 024 článků v češtině

 » do alespoň jedné z 24 kategorií zaměřených na 
propagandu „spadlo“ 457 článků

 » alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, Anti-
Liberalismus, COVID-19 – konspirace, Prokremelský 
narativ a O bezpečnosti manipulativně) zazněl 
v 388 článcích

Dominantním dezinformačním narativem zůstává narativ 
proti EU. Mezi zdroji s náskokem vede Pravdive.eu, ná-
sleduje CZ24.news a Pravyprostor.cz.

Zájmům Ruské federace vyhovující propaganda a dezinformace v českých on line mediích v září 2020 se zaměřením na 
všechny šířené narativy

Pokračuje převaha narativu Proti EU, který následuje antiliberální narativ a prokremelský narativ podporující putinovský režim. 
Opatrní tentokrát musíme být při hodnocení poměru dezinformací týkajících se COVID-19. Zde jsou zachyceny pouze konspirační 
teorie, ale podle našich šetření je rozsah dezinformací a propagandistických kampaní s využitím COVID-19 daleko širší. Podrob-
nější report najdete na našem webu. V budoucnu upravíme i sledování všech narativů COVID-19 pro tento graf.

https://cz.sputniknews.com/nazory/2020092412564372-evropa-bojuje-za-liberalni-jednomyslnost-a-demokratickou-totalitu-nazor/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020092412564372-evropa-bojuje-za-liberalni-jednomyslnost-a-demokratickou-totalitu-nazor/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020092412564372-evropa-bojuje-za-liberalni-jednomyslnost-a-demokratickou-totalitu-nazor/
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Ruska, ale jaká! Přímo vyhrožuje „těm, kdo hájí těsnější 
vztahy s Ruskem“. Takže to není vlastně adresováno Mo-
skvě, ale spíše státům a zvlášť politickým skupinám v sa-
motné EU, které si ještě dovolují věřit ve zdravější přístup 
Bruselu k zahraniční politice. Bývalá ministryně obrany 
SRN tím varuje evropskou opozici: „Jdeme po vás.“

A článek má potom velmi zajímavé pokračování:

Na tento „problém“ poukázal v těchto dnech německý list 
Süddeutsche Zeitung. Citujeme: „Vliv ruských státních mé-
dií v Německu, kde otrava Navalného vyvolala mnoho spo-
rů, je velký. Příspěvky RT Deutsch, německé redakce státní 
televize, jsou velmi populární: podle dat ECBC (pozn. Ev-
ropská služba zahraničních vztahů) jsou na druhém místě 
podle počtu citování na sociálních sítích v Německu.“

Autoři Süddeutsche Zeitung nejsou s to se zamyslet nad tím, 
proč je tomu tak, a také proč v posledních letech prudce 
klesá popularita německých novin. Podle jejich mínění je 
hlavním cílem ruských médií v Evropě „vsugerovat pochyb-
nosti“ evropské veřejnosti. Ale odkdy se západní novináři 
domnívají, že existence pochybností je něčím špatným a ne-
bezpečným? Vždyť demokratická Evropa vždy odsuzovala 
(aspoň slovy) totalitu a oficiální jednomyslnost. Ale dnes se 
západní novináři a politici upřímně diví tomu, proč jejich 
spoluobčané pátrají ve snaze najít aspoň nějaký smysl ve 
zprávách o „otravách“ a „vměšování se“ po zdravé alter-
nativě místních novin a televizí, které bez žádné kritické 
analýzy zveřejňují jenom „jedině správnou“ verzi, kterou 
dostaly shora.

Narativ proti liberální demokracii

Titulek: Okamura varuje před ohrožením svobody slo-
va: Ze Západu dnes přichází sluníčkářská totalita

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020092712- 
577369-okamura-varuje-pred-ohrozenim-svobody-slova-
ze-zapadu-dnes-prichazi-slunickarska-totalita/

Citace: Hned v úvodu český politik píše, že takzvaný „libe-
rálně-demokratický“ Západ pro nás není dobrým vzorem. 
Právě odtud totiž podle jeho mínění přichází „sluníčkářská 
totalita“. V minulosti se říkalo, že „mráz přichází z Kre-
mlu“. Dnes se situace otočila – mráz přichází z Bruselu 

a Berlína. Svoboda slova je pošlapávána dokonce i na aka-
demické půdě – zde dokonce ještě více – a lidé, kteří nesdílí 
neomarxistické a sluníčkářské názory, jsou na Západě uml-
čováni a dokonce i fyzicky napadáni, uvádí.

Prokremelský narativ

Titulek: Majdanovirus a ruská vakcína

https://pravdive.eu/news/235856/majdanovirus-a-ruska-
-vakcina

Citace: Moskva je připravena – a vždy v celé své historii 
byla – poskytnout rozsáhlou ochranu svého spojence, ale 
definitivní rozhodnutí, na čí straně je spojenec, přijímá lídr 
země, která byla podrobena majdanovému útoku, v zájmu 
svého národa a svého státu. Nikdo neudělal pro vítězství 
kyjevského majdanu v roce 2014 a pro svržení Janukovi-
če víc, než sám Janukovič. Financování nacionalistických 
a dokonce otevřeně nacistických hnutí, začištění politické-
ho prostoru od pozůstatků ruských a/nebo proruských po-
litických sil, tvrdý kurz na evropskou integraci, agresivní 
protiruská propaganda v médiích, aktivně podporovaná 
vedoucími politiky Strany regionů, kteří nyní dělají ze sebe 
nevinné ovečky na ruských televizních kanálech, všechno 
to má na svědomí Viktor Fjodorovič. Analogickou politiku 
prováděl v posledních letech v Bělorusku Lukašenko. A, jak 
také bylo třeba očekávat, dopracoval se k vlastnímu ma-
jdanu. Ostatně, Alexandr Grigorjevič se ukázal být tvrdší 
a smělejší, než jeho bývalí kyjevští kolegové, proto se min-
ský režim dosud drží… V případě s Lukašenkem má Rusko 
mnohem větší prostor pro manévrování a možnost ovlivňo-
vat situaci, než v případě s Janukovičem. Nicméně, je třeba 
chápat, že definitivní rozhodnutí přijímá lídr majdanovému 
útoku podrobené země a nikdo jiný. Když se ten rozhod-
ne vzdát se na milost Západu, Moskva není schopná tomu 
zabránit. V konečném důsledku výběr postsovětských zemí 
není velký: buď vzkvétat s Ruskem, nebo čekat na vlastní 
majdan, rychle a efektivně ničícího národní státnost.

COVID-19 dezinformace (konspirace)

Titulek: Běžící Třetí světová válka a role pandemických 
her v ní: cílem je omezit spotřebu, zavést plošná ome-
zení a kontrolu, zmocnit se zdrojů, území a zbavit se 
těch, kteří je z pohledu globální elity „ujídají“

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020092712577369-okamura-varuje-pred-ohrozenim-svobody-slova-ze-zapadu-dnes-prichazi-slunickarska-totalita/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020092712577369-okamura-varuje-pred-ohrozenim-svobody-slova-ze-zapadu-dnes-prichazi-slunickarska-totalita/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020092712577369-okamura-varuje-pred-ohrozenim-svobody-slova-ze-zapadu-dnes-prichazi-slunickarska-totalita/
https://pravdive.eu/news/235856/majdanovirus-a-ruska-vakcina
https://pravdive.eu/news/235856/majdanovirus-a-ruska-vakcina
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https://megazpravy.cz/bezici-treti-svetova-valka-a-role-
-pandemickych-her-v-ni-cilem-je-omezit-spotrebu-za-
vest-plosna-omezeni-a-kontrolu-zmocnit-se-zdroju-uze-
mi-a-zbavit-se-tech-kteri-je-z-pohledu-globalni-elity-uji/

Citace: Celé roky je obyvatelstvo masírováno, „zelenou“ 
politikou, jak moc je oxidu uhličitého v atmosféře, jak by se 
měla omezit spotřeba masa, fosilních paliv, Greta vidí, jak 

„sobečtí“ lidé „zamořují“ ovzduší tím, že vydechují oxid 
uhličitý. A než se nadějeme už máme (proti virům neúčin-
né) náhubky na hlavách, abychom si ten oxid dýchali na 
zpět, omezuje se cestování a šetří fosilní paliva, následná 
krize sníží spotřebu, oslabí státy a posílí vliv globálních elit, 
které s Evropskými zeměni dobré plány rozhodně nemají 
(viz výše). Proto, že kde se vzal tu se vzal sedmý druh ko-
ronavirové chřipky a všichni mají najednou strašný strach 
o naše zdraví. Že tráví populaci chemikáliemi a GMO pří-
sadami v potravinách, což má za následek třeba skutečnou 
pandemii rakoviny, to nikoho nezajímá, tam můžu umírat 
desítky milionů lidí ročně a naprosto nikoho to nezajímá. 
Elity jsou v klidu, ale jak 150 Číňanů dostane zápal plic, 
tak v lednu 2020 v 1,5 miliardové Číně bijí na poplach 
a rozjede se celosvětová parodie na pandemii.

https://megazpravy.cz/bezici-treti-svetova-valka-a-role-pandemickych-her-v-ni-cilem-je-omezit-spotrebu-zavest-plosna-omezeni-a-kontrolu-zmocnit-se-zdroju-uzemi-a-zbavit-se-tech-kteri-je-z-pohledu-globalni-elity-uji/
https://megazpravy.cz/bezici-treti-svetova-valka-a-role-pandemickych-her-v-ni-cilem-je-omezit-spotrebu-zavest-plosna-omezeni-a-kontrolu-zmocnit-se-zdroju-uzemi-a-zbavit-se-tech-kteri-je-z-pohledu-globalni-elity-uji/
https://megazpravy.cz/bezici-treti-svetova-valka-a-role-pandemickych-her-v-ni-cilem-je-omezit-spotrebu-zavest-plosna-omezeni-a-kontrolu-zmocnit-se-zdroju-uzemi-a-zbavit-se-tech-kteri-je-z-pohledu-globalni-elity-uji/
https://megazpravy.cz/bezici-treti-svetova-valka-a-role-pandemickych-her-v-ni-cilem-je-omezit-spotrebu-zavest-plosna-omezeni-a-kontrolu-zmocnit-se-zdroju-uzemi-a-zbavit-se-tech-kteri-je-z-pohledu-globalni-elity-uji/
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Dlouhodobě sledujeme tyto dezinformační a manipulativní weby, které se ve výsledcích IT 
analýzy objevují nejčastěji

AC24, Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews,  
Novarepublika, Protiproud
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Kvalitativní souhrn

V této části najdete souhrn popisující aktivity těchto 
webů, podrobnější informace naleznete na našem webu  
(www.cesti-elfove.cz).

Sledovanými zdroji jsou AC24, Aeronet, Sputniknews, No-
varepublika, Protiproud, Parlamentní listy. 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 sledo-
vaných webů a narativy, které chtějí tyto weby propagovat. 
Může nastat, že se ten samý subjekt může stát ve sledova-
ném období jak cílem podpory, tak cílem útoku. Relativně 
časté jsou i případy, kdy z kontextu vytržené citace použijí 
dezinformační weby bez autorova souhlasu a vědomí.

V měsíci září je možné identifikovat několik hlavních té-
mat, kterým sledované weby věnovaly pozornost. Jedná se, 
podobně jako v předcházejících měsících, o téma pande-
mie COVID-19, přičemž i nadále přetrvávají: bagateliza-
ce nemoci a útoky na preventivní opatření či očkování. 
V této souvislosti se znovu objevuje také narativ konspi-
račně -„anti elitářský“ – nemoc má sloužit zejména jako 
záminka pro vlády a globální elity, aby mohly kontrolovat 
a ovládat vystrašené lidstvo.

Přetrvává taktéž narativ zobrazující USA jako ustupující 
velmoc zmítanou vnitřním chaosem. Podstatné je téma 
prezidentských voleb, zejména pak „varování“ před mož-
ným vítězstvím Joea Bidena, které by, dle sledovaných 
dezinformačních webů, mělo vést k občanské válce. Weby 
obecně vzato preferují a propagují Donalda Trumpa. Joe 
Biden je naopak zobrazován jako nemohoucí stařec s upa-
dajícími kognitivními schopnostmi.

Dezinformační weby se věnují i problematice vztahů 
s Čínskou lidovou republikou – téma obrazu ČLR nebylo 
v minulosti nijak prominentní, v posledních týdnech se 
ale objevuje mírně pozitivní obraz ČLR jako techno-
logické e ekonomické velmoci. V této souvislosti je zmí-
něna i cesta předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wan, 

která je především příležitostí pro kritiku demokratické 
opozice, a právě vykreslování možných silně negativních 
dopadů cesty senátní delegace na Tchaj-wan na českou 
ekonomiku.

Dalším tématem je otrava ruského opozičního politika 
Alexeje Navalného. Dezinformační weby se drží ruské-
ho narativu – rozporují to, že jde o otravu novičokem, ale 
také to, že by ruský stát a jeho představitelé měli jakýkoliv 
zájem na tom jej otrávit.

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. strany demo-
kratické opozice, veřejnoprávní média, zpravodajské služ-
by, aj.). Z témat zahraničních jde o útoky na fungování 
Evropské unie a proti unijní narativy, včetně myšlenky 
na vystoupení ČR z EU, útoky na NATO a rovněž nara-
tivy spojené s na jedné straně údajným úpadkem Západu 
a na straně druhé vzestupem (staro) nových velmocí – ze-
jména Ruska, do menší míry i Čínské lidové republiky. 
Úpadek je často spojen s liberálními hodnotami, proti kte-
rým je stavěno Rusko jako údajný ochránce „tradičních 
hodnot“. Výše jmenovaná témata tvoří agendu sledova-
ných dezinformačních webů bez ohledu na aktuální dění, 
naopak je jimi aktuální dění velmi často rámováno.

Téma koronaviru se s opětovným šířením nákazy dostává 
do popředí pozornosti sledovaných webů již od července. 
Základním narativem je bagatelizace nákazy COVID-19, 
s čímž souvisí i útoky na preventivní opatření v boji 
s pandemií – často jsou to roušky, ale také vývoj vakcín, 
který je prezentován jako výsledek tlaku farmaceutické 
lobby, s výjimkou ruské vakcíny Sputnik, která je naopak 
propagována. Druhým narativem je anti-elitářský kon-
spirační narativ, který by se dal shrnout do konstatování, 
že nákazy jako takové využívají různé typy elit – vlády, 
Světová zdravotnická organizace (WHO), globální ko-
merční elity (typicky farmaceutické firmy) – k tomu, aby 
prosadily svoje zájmy, případně kontrolovaly lidstvo.

Dění v USA tvoří již několik měsíců podstatnou část 
obsahu sledovaných webů – zatímco v předcházejících 
měsících zcela dominovalo téma protestů souvisejících 
s hnutím Black Lives Matter a to zejména s důrazem na 

http://www.cesti-elfove.cz
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násilí protestujících, v srpnu a září se více tematizují prezi-
dentské volby v USA a jejich možné důsledky. Sledované 
weby výrazně propagují Donalda Trumpa, a naopak 
útočí na Joea Bidena, jehož kognitivní schopnosti jsou 
zpochybňovány. Celkový rámec je takový, že zvolením 
Joea Bidena hrozí v USA občanská válka. Weby zároveň 
upozorňují na možné manipulace hlasování. To zapadá do 
kontextu snah o vykreslení USA jako upadající velmoci 
v rozkladu.

Z dalších témat je možné zmínit obraz Čínské lidové re-
publiky, která je vykreslována spíše v pozitivním světle – 
zejména jako technologická velmoc, a také jako velmi 
dobrý obchodní partner pro Evropu. Do tohoto kontextu 
pak zapadá i rámování cesty předsedy Senátu Vystrči-
la na Tchaj-wan jako sobeckého aktu, za který nicméně 
bude ekonomicky pykat celá Česká republika. Cesta také 
slouží jako záminka k útoku na demokratickou opozici. 
To je postup, který je pro sledované weby relativně ob-
vyklý.

Dalším tématem, které se objevilo už v srpnu, je otrava 
ruského opozičního politika Alexeje Navalného. Dez-
informační weby se drží ruského narativu, který stojí ze-
jména na zpochybnění toho, že jde vůbec o otravu no-
vičokem, což jsou závěry několika západních laboratoří, 
a dále odmítají, že by s otravou měl cokoliv společného 
ruský stát. Argumentují tím, že Navalny nebyl nijak vý-
znamnou osobou. Kauzu naopak otáčejí, že prý je spíše 
v zájmu Západu, aby k nějakému takovému incidentu do-
šlo a bylo tak možné například zastavit výstavbu plyno-
vodu Nord Stream 2.

Objevuje se rovněž téma protestů v Bělorusku. Sledo-
vané dezinformační weby se staví na stranu Alexandra 
Lukašenka, a naopak prezentují protesty jako neauten-
tické a řízené ze zahraničí, zejména ze Západu. Weby 
se věnují také stavbě plynovodu Nord Stream 2, možným 
údajným rizikům 5G sítí nebo migraci, která je temati-
zována v souvislosti s děním na řeckých ostrovech nebo 
incidentech v některých západních zemích. Migrace je 
rámována výhradně jako bezpečnostní hrozba. Dalším té-
matem je také svoboda slova na sociálních sítích, což je 
rámec, které sledované weby používají ke kritice netrans-
parentního třízení obsahu ze strany sociálních sítí, včetně 
blokování účtů nebo mazání obsahu.

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podpo-
rovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější 
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných 
zdrojů): Rusko, Vladimir Putin, Donald Trump, Alexan-
dr Lukašenko, Republikáni, Daniel Vávra, Vojtěch Filip 
(KSČM), Janek Ledecký, Bára Basiková, obránci tradič-
ních hodnot, zastánci Czexitu

Osoby a subjekty, jejichž názor byl v těchto zdrojích 
prezentován (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úpl-
nější seznam v příloze u týdenního monitoringu sledova-
ných zdrojů): Jiří Ovčáček, Dmitrij Peskov, Soňa Peková, 
Natálie Vachatová (Trikolora), ČLR, Donald Trump, Mi-
loš Zeman, SPD, Tomio Okamura (SPD), Julian Assange, 
Václav Klaus, Ladislav Jakl, Markéta Šichtařová, Jan Za-
hradil (ODS), agentura Nová Čína

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily 
(netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam 
v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): 
Andrej Babiš, Roman Prymula, Miloš Vystrčil (ODS), To-
máš Petříček (ČSSD), Tomio Okamura, Joe Biden, Kama-
la Harris, Angela Merkelová, Emmanuel Macron, George 
Soros, Bill Gates, Alexej Navalny, Miroslav Kalousek, EU, 
NATO, WHO, preventivní opatření proti COVID-19, far-
maceutické společnosti, migranti, muslimové, Demokraté, 
EU Zelený úděl, ČT, neziskové organizace, Švédsko, CIA, 
Pentagon, Senát, Alexandr Mitrofanov, Michael Roman-
cov, Jaromír Štětina

Kvalitativní monitor mainstreamových médií

Ve sledovaném období byla z témat, která se objevovala na 
sledovaných dezinformačních webech, v mainstreamových 
médiích pokryta následující: cesta M. Vystrčila a senátní 
delegace na Tchaj-wan, pandemie koronaviru a situace ze-
jména v České republice, včetně preventivních opatření, ale 
tematizuje se i jejich odmítání a dezinformace, které kolem 
preventivních opatření panují. Mainstreamová média infor-
mují i o dění v USA, zejména s ohledem na předvolební 
kampaň, včetně pokusů o její narušení ze strany dalších stá-
tů (Rusko, ČLR, Írán). Média se zabývají i otravou Alexeje 
Navalneho a zjištění laboratoří v západních zemích, které 
potvrdily, že šlo skutečně o novičok. Tématem jsou i protes-
ty v Bělorusku, včetně nařčení Alexandra Lukašenka z toho, 
že jsou organizovány z České republiky.
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Z dalších témat je možné zmínit požár v uprchlickém tábo-
ře Moria v Řecku, dále problematiku vydávání víz obča-
nům ČLR v aktuální situaci, dále soudy s účastníky války 
na Ukrajině na straně proruských jednotek nebo s osobou, 
která byla odsouzena za schvalování teroristického útoku 
v Christchurch. Tématem je i bezpečnost 5G sítí a to ze-
jména v souvislosti s čínskou firmou Huawei, nebo také 
každoroční zpráva o extrémismu a předsudečné nenávisti 
ministerstva vnitra. Ohlas měla rovněž slova ředitele Bez-
pečnostní informační služby Michala Koudelky na veřej-
ném slyšení v Senátu na téma odolnosti veřejných institucí, 
když varoval před vlivem Ruska nebo Číny ve strategic-
kých odvětvích (typu telekomunikace nebo energetika).
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Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili:

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili:

Za září 2020 jsme zachytili a zpracovali celkem  
82 e-mailů.

Na zářijové dezinformační scéně celkově opět dominova-
lo téma #COVID-19 následované tématem #konspirace. 
Nutno dodat, že četnost výskytů obou témat je téměř to-
tožná, a to zejména z toho důvodu, že se řetězové e-maily 
věnují oběma tématům naráz. Konspirační část je navíc 
často spojována s očkováním, potažmo jeho „škodlivostí“, 
viz ukázka:

„… kruh se uzavírá, genocida národů skrze jehly injekčních 
stříkaček je tady, kdy sice nikdo vás nebude násilím nutit 
k očkování, ale ve skutečnosti opatření spojená s očková-
ním vás k očkování donutí, protože jinak přijdete o zaměst-
nání. Nebudete moci cestovat vlaky, autobusy, letadly, ne-
budete moci chodit na stadiony, na úřady, nebudete moci 
studovat střední a vysoké školy atd. Otázka tedy je, jestli 
občané už jsou natolik tupí, že si nechají vyhrožovat svý-
mi epidemiology, že přijdou bez očkování o práci, když jen 
před několika dny farmaceutická firma AstraZeneca dosta-
la od Evropské unie legální ochranu před žalobami evrop-
ských občanů na vedlejší účinky a těžká postižení po apli-
kaci jejich vakcíny na Covid-19, která začne být na podzim 
tohoto roku distribuována do všech 27 zemí EU…“

V e-mailem s tématikou #COVID-19 je jednoznačně patr-
ná změna narativu z hledání původu viru (americká/čínská 
laboratoř – biologická zbraň) na řešení nastalé epidemie 
očkováním, které má vést k rozsortování obyvatel na „po-
slušné“ a ty „neposlušné“, kteří jednoduše zemřou. Vcelku 
vtipně se tedy virus, který byl v období první vlny považo-
ván za zbraň hromadného ničení z dílny světové velmoci, 
mění na obchodní plán hrstky mocných, vydělávajících na 
vakcínách/pročištění obyvatelstva.

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

B. Monitoring řetězových e-mailů

Poznámky z analýzy

Analytická data za měsíc září, prezentovaná na přiložených 
grafech znázorňují zřídka vídaný ústup jinak populárních 
témat #politika česká a #EU z předních pozic a jejich na-
hrazení tématy #COVID-19 a #konspirace. Překvapením 
je jistě i ohromný propad témat #vtip a #zajímavost.

https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
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Témata a e-maily, které podle nás stojí za pozornost:

1) Špatná EU „Vakcíny – Skandál a hrozba“ Bruselem 
nakoupená „genocida národů skrze jehly injekčních 
stříkaček“ vám zničí zdraví, a když se nepodvolíte, 
seberou vám svobodu [COVID-19, konspirace, EU, 
Slovensko]

2) Agresivní NATO „Tragédie ponorky KURSK.“ 
ponorku Kursk potopily torpéda lodí USA 
a vypuknutí světového konfliktu bylo odvráceno tím, 
že Rusko uznalo, že šlo o nehodu a Spojené státy se 
za to zavázaly smazat Rusku dluh, který vznikl za 
vlády Borise Jelcina, dále velké výhody při obchodu 
s ropou po příštích deset let a uhrazení veškerých 
nákladů s vyzdvižením Kursku z mořského dna. 
[USA, Rusko, konspirace, armáda, agresivní NATO, 
zbraně]

3) Zlý pokrok Během měsíce září jsme nezachytili 
dostatečně atraktivní e-mail k tomuto tématu.

4) Smyšlení loutkaři „To je zatím největší pecka 
ze všech za poslední rok, rozesílejte“ prezident 
Ghany (hlas + jeho fotografie) má odhalit plány 
na celosvětové spiknutí Rockefellerovy nadace za 
účelem snížení a kontroly populace pomocí viru – 
spolupracovat má rovněž Bill Gates a nadace přes 
očkování, epidemiolog Anthony Fauci a George 
Soros; globální plán na ovládnutí lidstva. [COVID-19, 
konspirace, Židé]

5) Hrozba fantomovými imigranty a islamisty  
„Máš to zde na vlastní OČI.“ Hejt na islám, muslimy 
a migraci. Všechna masová zvěrstva (japonské 
vraždění za 2 sv. války, masakr ve Rwandě…) 
způsobila mlčící většina, je nutné se ozvat (povstat) 
a zabránit šíření islámu. [Rusko, uprchlíci, bezpečí, 
Německo, Čína, islám]

6) Na Západě se bojte, zůstaňte v Česku (téma 
bezpečí). „VYSNĚNÝ ZÁPAD?“ Kapitalistický Západ 
nás ožebračil a načichl socialismem, rozpadá se 
zevnitř, jděme včas svou cestou [USA, dřív bylo líp, 
uprchlíci, podvody a korupce, Německo, konspirace, 
komunismus, islám, EU, historie, demonstrace, Západ, 
Velká Británie, policie]

7) Strašení „sudeťáky“ a Německem Během měsíce 
září jsme nezachytili dostatečně atraktivní e-mail 
k tomuto tématu.

8) Útoky na demokratické instituce, útoky na 
(veřejnoprávní) média „dnes vyhlaseny vyjimecny 
stav a stanné právo v USA!!!“ Hejt na televize, které 
prý vysílají antiruskou propagandu a neinformují 
o výjimečném stavu v USA. Přiložen je otitulkovaný, 
typicky velkohubý projev Donalda Trumpa, který 
povolává Národní gardu a armádu k potlačení 
pouličních nepokojů, které propukly v některých 
městech USA po vraždě George Floyda policistou. 
Z organizování násilí Trump obviňuje Antifu. [USA, 
Rusko, bezpečí, rasismus, demonstrace, novináři, 
policie]

9) Útoky na národní a evropské elity (spojovány 
s migrací, útoky na jejich „nenárodnost“ 
a majetek) Během měsíce září jsme nezachytili 
dostatečně atraktivní e-mail k tomuto tématu.

10) Obrana tradičních hodnot… ať už je to cokoli 
Během měsíce září jsme nezachytili dostatečně 
atraktivní e-mail k tomuto tématu.

11) Nekritický obdiv k Rusku vs. napadání západních 
demokracií Během měsíce září jsme nezachytili 
dostatečně atraktivní e-mail k tomuto tématu.

12) Přímá podpora Číny Během měsíce září jsme 
nezachytili dostatečně atraktivní e-mail k tomuto 
tématu.

13) Za socialismu NEbylo lépe: Během měsíce září 
jsme nezachytili dostatečně atraktivní e-mail 
k tomuto tématu.
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C. Monitoring sociálních sítí

V průběhu září facebookové skupiny zcela definitivně 
ovládlo jedno velice aktuální téma – pandemie nemoci 
COVID-19. V některých bylo prakticky jediné, na které 
bylo možné narazit. V jiných, úže zaměřených skupinách 
(např. na migraci), se koronavirus více prolínal i s dalšími 
příspěvky. Zcela se ale příspěvkům o koronaviru vyhnout 
nedalo. Často se navíc dávají dvě témata do souvislostí, 
např. ve skupině zaměřené proti migraci se rouška 
srovnává se zahalováním muslimských žen.

Facebookovými skupinami se společně s pandemií pro-
líná podpora Ruska a V. Orbána, útočí se na Západ 
(A. Merkel a Německo, u kterého jsou pozitivně vy-
zdvihovány pouze protivládní protesty). Probíhají útoky 
na české opoziční strany (mimo SPD, která je podporo-
vána). Velmi aktivní jsou v šíření proruské propagandy 
a v odporu proti Západu, ale i vládním opatřením proti 
epidemii, příznivci SPD.

Konkrétních směrů, na jaké se toto téma dělilo, by bylo 
možné nalézt několik. Všechny příspěvky však spojoval 
negativní postoj vůči nemoci, popř. opatřením, která byla 
zavedena. Nejčastěji se pak brojilo proti nošení rou-
šek – ve velké míře se šířily dezinformace o tom, že no-
šení roušek člověku vlastně škodí. S oblibou docházelo 
k přirovnávání k náhubku a ve skupinách si lidé radili, 
v jakých situacích jsou v právu, pokud si roušku nena-
sadí, popř. zda mohou dítěti zakázat jít do školy, aby 
tam nemuselo nosit roušku.

Facebookové skupiny se staly platformou pro svolá-
vání protestů proti vládním opatřením, zejména proti 
nošení roušek. Ačkoliv se tyto protesty většinou nako-
nec neuskutečnily, příspěvky o nich v tomto prostředí 
mají výraznou odezvu. Vysokou popularitu mají příspěv-
ky o demonstracích v Německu, které slouží jako inspi-
race i pro české protesty. Kromě roušek pak nejvíce víří 
vody budoucí vakcína proti nemoci. Kolem očkování se 
šíří spousta konspiračních teorií, zejména že po očkování 
zemřeme, nebo že vakcína proti koronaviru bude vlastně 
sloužit k implantaci čipu.

Celkově by šlo obecný narativ v monitorovaných skupi-
nách shrnout tak, že nemoc je výrazně bagatelizována, 

její existence je zpochybňována a viníkem za způso-
bení krize bývají západní země, popř. EU, Bill Gates 
a „elity“. Členové jsou v drtivé většině proti zavedeným 
opatřením, odmítají nošení roušek, vnímají to jako omezo-
vání svobody a nevěří zprávám o vážnosti situace či prů-
běhu onemocnění.

V důsledku tohoto celkového postoje výrazně klesla 
obliba vlády. Andrej Babiš je vnímán velmi negativně 
a s výraznou nespokojeností se setkával tehdejší ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch. O něco lépe na tom byl v září 
Roman Prymula, který byl před nástupem do funkce lehce 
podporovaný, ačkoliv jeho vnímání bylo stále rozporupl-
né – často se připomínala jeho minulost. Hnutí ANO si na 
začátku měsíce sice lehce polepšilo po navrhnutí příspěv-
ku pro seniory, podporu však rychle ztratilo s postupují-
cím vývojem situace.

Po koronaviru byly druhým výrazným tématem nad-
cházející říjnové volby do krajských zastupitelstev 
a Senátu. Velice aktivně k těmto volbám vystupovali 
členové hnutí SPD. Ti napříč skupinami rozjeli předvo-
lební kampaň spočívající např. ve sdílení volebního pro-
gramu, ale také ve využívání různých aktuálních témat 
pro pozitivní vykreslení strany. Kromě koronaviru to bylo 
např. útočení na vládní strany, ukazování SPD v dobrém 
světle a různá vyjádření Tomia Okamury – například 
k protestům #BlackLivesMatter (označeny za rasistické) 
nebo poukazování na jeho údajně blízký vztah s M. Salvi-
nim, který má v těchto skupinách výraznou podporu.

Mimo SPD bylo zaregistrováno už jen menší množství 
propagačních příspěvků od členů Trikolory, zbylé pří-
spěvky týkající se české politiky a voleb spíše útočily na 
opoziční strany. Nejčastějším terčem byli tentokrát Piráti, 
kteří údajně chtějí do Česka přivézt miliony migrantů, ze-
jména I. Bartoš a Z. Hřib.

Zbylá témata byla oproti těmto dvěma zcela minoritní, 
nebyla tak významná a skupinami tolik nerezonovala. 
Migrace byla nejčastěji využívána k předvolebním sna-
hám získat voliče vyvoláváním strachu. K prosazování 
Czexitu se cílilo vyobrazováním EU jako degradované 
a zkorumpované instituce, která schválně nehledí na naše 
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národnostní zájmy. Stabilně se objevují příspěvky týkají-
cí se voleb v USA, které zpravidla kritizují Joea Bidena. 
V září se také připomínaly dvě významné události – te-
roristické útoky 11. září 2001, což přineslo zpět několik 
konspiračních teorií a výročí podepsání Mnichovské do-
hody, které posloužilo ke kritice EU – ta má prý v zájmu 
tuto událost z dějin vymazat. Objevilo se i několik dalších 
podtémat, avšak žádné nehrálo takovou roli jako korona-
virus, což je hlavním tématem napříč všemi monitorova-
nými skupinami.

Přehled témat diskutovaných v dezinformační 
a proruské sféře na českém facebooku
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Napadané osoby, instituce… a tentokrát i jevy jako je 
epidemie

Podporované osoby a instituce


