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SHRNUTÍ

• V  současnosti česká dezinformační scéna čítá 41 aktivních, relevantních1 dezinformačních webů. 
Z uvedených 41 dezinformačních a manipulativních webů je 17 nových. 

• Oproti roku 2016 se absolutní počet publikovaných článků na 41 sledovaných dezinformačních 
webech v roce 2019 zdvojnásobil a co se týče kvantity článků, dezinformační scéna se tak dostala na 
úroveň nejaktivnějšího mainstreamu.2 

• Všechny sledované dezinformační weby3 vydaly za rok 2019 dohromady 181  317 článků, což je 
průměrně 14 838 článků za měsíc. 

• V minulém roce se všem publikovaným článkům na sledovaných českých dezinformačních webech 
dostalo na 11 milionů sdílení na Facebooku.

• Česká dezinformační scéna se mimo jiné vyznačuje tím, že častými přispěvateli na dezinformační 
weby jsou sami aktivní politici jak s mandátem, tak i mimo funkci. V uplynulém roce tento fenomén 
pokračoval.

• Zaniklo celkem osm dezinformačních webů, které Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty uvádělo 
na původním seznamu dezinformačních webů z roku 2016.

Hlavními terči útoků ze strany české dezinformační scény byly v roce 2019 následující entity:

1. Bezpečnostní informační služba – Česká dezinformační scéna dlouhodobě útočí na Bezpečnostní 
informační službu, a to především proto, že opakovaně ve svých výročních zprávách označuje 
Ruskou federaci a Čínskou lidovou republiku za nepřátelské mocnosti, které provádějí na území 
České republiky vlivové operace různého druhu. 

2. Hnutí Milion chvilek pro demokracii – Hnutí Milion chvilek pro demokracii se stalo terčem útoků 
ze strany českých dezinformátorů prakticky okamžitě po svém vzniku. V tomto případě nezůstalo 
jenom u kritiky a diskuse na dezinformačních webech i mimo ně se dostala do roviny cíleného šíření 
lží.

3. Mainstreamová a veřejnoprávní média – Zpochybňování nezávislosti a důležitosti existence 
veřejnoprávních a dalších mainstreamových médií je běžnou součástí rétoriky některých českých 
politiků a jinak veřejně činných osob. Dezinformační weby vnímají mainstreamová a veřejnoprávní 
média jako škodného aktéra, jehož důvěru se snaží svými útoky narušit. Útoky na veřejnoprávní média 
nabrala alarmující intenzitu. Mezi roky 2017 a 2018 se počet článků, které útočily na veřejnoprávní 
média, a to především na Českou televizi, zdvojnásobil a tato míra se v roce 2019 opět mírně zvýšila.

4. Česká pirátská strana a specificky nejvíce primátor města Prahy Zdeněk Hřib – Pirátská strana 
se definitivně zařadila mezi terče české dezinformační scény, když se primátorem města Prahy stal 
Zdeněk Hřib, který je známý svou asertivní politikou vůči Rusku i Číně

5. Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová – V případě švédské aktivistky Grety 
Thunbergové docházelo ze strany tuzemských dezinformátorů k abnormální míře argumentačních 
faulů toho nejhrubšího zrna, když napadali (Brand 2019) její integritu zesměšňováním lehké formy 
autismu, kterou trpí, nebo atakovali (Brand 2019) její rodiče.

1 Blíže určeno v kapitole Základní statistické údaje o dezinformační scéně
2 Na základě seznamu z monitorovací stránky netmonitor.cz byly vybrány nejčtenější zpravodajské veřejnoprávní a 
mainstreamové weby. Do srovnání jsme zařadili 20 z nich: Aktualne.cz, zpravy.aktualne.cz, ceskatelevize.cz, ct24.ceskatelevize.cz, 
ctk.cz, denik.cz, denikn.cz, denikreferendum.cz, e15.cz, echo24.cz, idnes.cz, ihned.cz, info.cz, iprima.cz, irozhlas.cz, nova.cz, novinky.
cz, respekt.cz, rozhlas.cz, seznamzpravy.cz   
3 Všechny sledované dezinformační weby jsou uvedené v aktualizované tabulce dále v textu

http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/greta-to-proste-cele-nedomyslela.html
http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/greta-to-proste-cele-nedomyslela.html
https://rating.gemius.com/cz/tree/82
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6. Evropská unie – Míra aktivity české dezinformační scény ohledně Evropské unie naznačuje, že téma 
je pro dezinformátory nadále velmi důležité a dělají všechno pro to, aby negativní pohled na EU ve 
společnosti zůstal živý a nevymizel.

Hlavní události, které se nejvíce diskutovaly na české dezinformační scéně v roce 2019, jsou 
následující:

1. Oslava třicátého výročí sametové revoluce – Průběh sametové revoluce je opředen nejrůznějšími 
(Rokytka TOP News 2019) mýty i konspiracemi. Snaha o přepisování historie se v minulém roce stala 
nosným tématem dezinformační scény, která téměř bezvýhradně vždy stojí na straně Ruska.

2. Protivládní protesty v  Hongkongu – Skutečnost, že se protestům v Hongkongu česká 
dezinformační scéna věnovala s velkou pečlivostí, naznačuje, že v rámci redakční politiky sledovaných 
dezinformačních webů dochází k selekci témat i podle toho, jak moc jsou citlivá pro Čínu.

3. Slovenské prezidentské volby – Slovenské prezidentské kandidáty nepokrývala česká dezinformační 
scéna rovnoměrně; před volbami nejvíce prostoru dostával favorit dezinformátorů Štefan Harabin, 
o němž vycházelo velké množství výhradně pozitivních článků, po volbách se pak dezinformátoři 
nespokojeni s výsledkem výrazně věnovali nové slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové především 
proto, aby na ni útočili a zpochybňovali její legitimitu.  

Hlavní trendy v oblasti modus operandi, které se objevily nebo výrazně vyvinuly v roce 2019: 

1. Antisemitismus na webu Aeronet – Antisemitismus na webu Aeronet v roce 2019 dále sílil; bylo 
zde publikováno 286 originálních článků a 119 (41,6 %) z nich obsahovalo antisemitismus v různé 
míře od mírného náznaku až po otevřené útoky na židy a jejich víru.

2. Snaha ruského Sputniku působit důvěryhodněji a dosáhnout většího dosahu skrze neutrální 
a bulvárně laděné články – V dobách politického klidu začal Sputnik publikovat články, které 
nemají nic společného s politikou; snaží se tak dosáhnout větší důvěryhodnosti a vyššího dosahu.

3. Propojení české a slovenské dezinformační scény – Čeští dezinformátoři začali výrazně častěji 
sahat k sousedním dezinformátorům pro inspiraci a „zdroje“. Na případu slovenských prezidentských 
voleb se propojení české a slovenské dezinformační scény projevilo nejviditelněji, kdy značné 
množství článků vydaných na českých dezinformačních webech bylo přejato z těch slovenských a 
publikováno ve slovenštině. 

Top 5 nejaktivnějších dezinformačních webů dle měsíční návštěvnosti:4

1. Parlamentní listy (8,07 mil.)
2. Sputnik (2,15 mil.)
3. Aeronet (1,06 mil.)
4. AC24 (1,04 mil.)
5. Protiproud (466,41 tis.)

Výše uvedené dezinformační weby disponují nejvyšší měsíční návštěvností ze všech sledovaných 
dezinformačních webů (první čtyři překračují milion návštěv měsíčně) a lze je považovat za lídry 
české dezinformační scény. Pokud jde o množství článků, i v  tomto případě vítězí Parlamentní 
listy, které vydají průměrně 3717 článků měsíčně. O více než polovinu méně pak vydává měsíčně 
Sputnik (1274), a i přesto se řadí mezi nejaktivnější weby. Stránka AC24, která stejně jako Parlamentní 
listy přebírá články i z jiných webů, svou aktivitou co do počtu článků za prvními dvěma zaostává 
a průměrně jich publikuje 358 za měsíc. Protiproud (51) a Aeronet (24) pak v  kontrastu s  výše 
uvedenými publikují pouze originální obsah, a proto jsou na tom kvantitativně hůř.  

4  Přesná čísla jsou uvedena v tabulce dále v textu

https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2019/11/prevrat-pravda-famy-lzi-o-17-listopadu.html
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Top 5 osobností (nepolitiků) české dezinformační scény za rok 2019
1. Ondřej Höppner
2. Petr Hájek
3. Ondřej Geršl
4. Marek Pešl
5. Petr Hampl

Výše uvedené osobnosti byly vybrány dle míry předpokládaného vlivu na české dezinformační scéně. 
Jedná se o muže, kteří založili a/nebo vlastní dezinformační web, který patří mezi pět nejčtenějších, 
čímž pádem se jejich obsah dostává k  největšímu množství lidí. Výjimkou z  tohoto schématu je 
Petr Hampl, který dezinformační web nevlastní a dle dostupných informací ani žádný nezaložil či 
nespoluzaložil, je však ve velké míře na sledovaných dezinformačních webech citován coby odborník 
na mnoho témat a jeho názory jsou přijímány zcela nekriticky. Kromě toho, že je hojně citován, je 
také u mnoha článků sám autorem. Jejich bližší profily jsou součástí dalšího textu výroční zprávy. 

Top 5 nejaktivnějších politiků na dezinformační scéně dle množství publikovaných článků 
1. Europoslanec za SPD Ivan David
2. Poslanec za SPD Radim Fiala
3. Předseda strany SPD a poslanec Tomio Okamura
4. Senátor bez politické příslušnosti a spolumajitel Parlamentních listů Ivo Valenta
5. Poslanec za SPD Radek Rozvoral

Zmíněných top 5 politiků šířících dezinformace bylo vybráno na základě jednoduchého sečtení 
všech článků, u kterých jsou uvedeni jako autoři, a které byly publikovány na dezinformačních a 
manipulativních webech uvedených v  aktuálním seznamu, který Bezpečnostní centrum Evropské 
hodnoty sestavilo. Kromě senátora a spolumajitele Parlamentních listů Ivo Valenty se jedná výhradně 
o příslušníky Strany přímé demokracie Tomia Okamury včetně Tomia Okamury samotného. 
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ÚVOD

Jádro české dezinformační scény je dlouhodobě tvořeno zhruba 40 aktivními dezinformačními a 
manipulativními weby. Toto číslo lehce kolísá, neboť síť dezinformačních webů je proměnlivá, některé weby 
zanikají, jsou ale nahrazovány novými. Dlouhodobě se však jejich počet pohybuje kolem 40 a aktuální seznam 
jich čítá 41. 

Tyto weby se liší způsobem fungování – některé jsou více sofistikované, vytvářejí vlastní obsah a cíleně 
manipulují informacemi, jiné slouží jako názorová platforma pro některé české politiky, ekonomy a jiné veřejně 
činné osobnosti, posledním typem pak jsou tzv. agregátory, jejichž jediným raison d‘être je shromažďovat již 
vytvořený obsah a dále jej šířit. 

Stejně tak se liší i pravděpodobná motivace dezinformátorů, kteří za těmito weby stojí, z nichž někteří jsou 
poháněni ideologickou vyhraněností plynoucí z vlastní neschopnosti uspět v demokratickém a kapitalistickém 
systému, pro jiné se jedná o promyšlený business plán.5 Kromě výše uvedeného je také velký rozdíl v četnosti 
publikovaných článků a návštěvnosti jednotlivých webů. 

Společným jmenovatelem je pak především naprosté ignorování etického novinářského kodexu (Syndikát 
novinářů ČR, přístup 7. srpna 2020) a snahy o objektivní žurnalistiku. Je časté, že jednotlivé weby skrývají 
vlastnické i finanční struktury, aby čtenář nevěděl, kdo za webem stojí a kdo ho financuje. Spojuje je také 
snaha vyvolat dojem, že mainstreamová a veřejnoprávní média jsou nedůvěryhodná a oni jediní jsou 
schopni odhalovat pravdu a ochotni ji s veřejností sdílet. V některých případech se tento fakt promítl i do 
pojmenování samotného serveru, a proto v jádru dezinformační scény můžeme najít například web Bez 
politické korektnosti, Necenzurujeme, Skrytá pravda nebo Svobodné noviny. 

Cílem této výroční zprávy je podat aktuální informace o stavu české dezinformační scény a jejím vývoji v roce 
2019. Obsahem bude: 

• aktualizovaný seznam aktivních a relevantních dezinformačních webů

• základní statistika aktivity a čtenosti jednotlivých webů

• rozdělení do skupin podle produkovaného obsahu

• nejdůležitější české a zahraniční kauzy diskutované na dezinformační scéně v uplynulém roce

• trendy, které změnily nebo ovlivnily dezinformační prostředí za minulý rok

• seznam nejaktivnějších dezinformátorů mezi politiky

5 Pražský institut bezpečnostních studií (Prague Security Studies Institute – PSSI) ve své studii navrhuje rozdělení dezinformátorů 
do tří kategorií dle jejich motivace: 1) Ezoterici a kazatelé – weby s  jasnou ideovou profilací, jejichž provozovatelé jsou o své 
pravdě naprosto přesvědčení, 2) Léčitelé – weby soustředící se především na témata související se zdravím a životním stylem a 3) 
Obchodníci – weby zaměřené na šíření konspiračních teorií a dezinformací nikoliv z ideového přesvědčení, ale ve snaze na tom 
vydělat (Syrovátka 2020).

https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
https://web.archive.org/web/20201107064827/http:/www.bezpolitickekorektnosti.cz/
https://web.archive.org/web/20201107064827/http:/www.bezpolitickekorektnosti.cz/
http://necenzurujeme.cz/
http://skrytapravda.cz/
http://svobodnenoviny.eu/
http://blog.aktualne.cz/blogy/jonas-syrovatka.php?itemid=36425
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ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O DEZINFORMAČNÍ SCÉNĚ

Pro odlišení dezinformačního webu od seriózního zpravodajství lze použít několik různých ukazatelů od 
snadného porovnání editoriální politiky s etickým novinářským kodexem až po srovnání vydávaných textů 
na základě složitějších akademických teorií, jako je například teorie komunikace Denise McQuaila,6 kde uvádí 
přímo kritéria pravdivosti.7 

Pro zařazení na seznam byla důležitá také kritéria týkající se vlastnické a finanční struktury, míra aktivity webu 
vypočítaná jako průměr vydaných článků za měsíc nebo návštěvnost webu taktéž za měsíc. Bezpečnostní 
centrum Evropské hodnoty se zaměřilo na stránky, které podporují proruské či případně pro-čínské narativy, 
automaticky byly tedy vyřazeny například weby, které sdílejí čistě zdravotnické dezinformace nebo jsou 
zaměřeny na různé druhy bizarností a kuriozit o UFO, posmrtném životě, existenci duchů apod.  Zařazeny 
tedy byly weby, které vykazovaly známky podpory proruských narativů a zároveň splňovaly alespoň 4 z 
následujících kritérií:8

1. Stránka zveřejňuje dezinformace, zmanipulované nebo částečné informace

2. Není veřejná vlastnická struktura, není tedy známé, kdo za webem stojí nebo kdo vlastní doménu

3. Není veřejná finanční struktura, není tedy známé, kdo fungování webu financuje

4. Většina publikovaných článků není podepsaná nebo je vydávána pod pseudonymy

5. Většina článků neodkazuje na žádné relevantní zdroje

6. Na webu se neodlišují komentáře od faktických článků a názory jsou prezentovány jako 
nezpochybnitelná fakta

7. Průměrný počet článků vydaných za jeden měsíc překročil číslo čtyři 

8. Průměrná měsíční návštěvnost překročila dva tisíce9

V aktualizovaném seznamu Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty uvádí 41 českých dezinformačních či 
manipulativních webů. Oproti minulým letům byly kvůli dlouhodobé neaktivitě nebo nefunkční doméně 
ze seznamu vyřazeny následující weby: Eurasia24,10 Infowars,11 Megazine,12 Pařát dnes,13 Institut slovanských 
strategických studií,14 Svět kolem nás,15 Almanach,16 a Antiilumináti.17

6 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016.
7 Kritéria pravdivosti obsahu dle D. McQuaila: přesnost, spolehlivost, věrohodnost, vyváženost, srozumitelnost, relevance; 
kritéria kvality autora nebo postupu práce dle D. McQuaila: integrita, autenticita, osobní pravdivost, odvaha, transparentnost. 
8 Kritéria byla vytvářena mimo jiné na základě metodiky Národního Fondu Nezávislé Žurnalistiky (Šlerka, přístup 7. srpna 2020) 
pro rating webových zpravodajských médií. 
9 K měření počtu článků, míry návštěvnosti a některých dalších mediálních analytických ukazatelů používáme aplikaci Monitoru, 
která je přední českou aplikací na monitoring mediálního prostředí. 
10 Doména nefunguje, webhosting je vypnutý.
11 Doména nefunguje, webhosting je vypnutý.
12 20. 6. 2019 bylo na webu oznámeno, že server přechází na doménu Megazpravy.cz, která je nově přidána do seznamu. Web je 
propojen se stránkou Česko aktuálně. Na původní doméně funguje lifestylový blog.  
13 Poslední příspěvek je z 1. 11. 2016. Stránka byla přesunuta na adresu skrytapravda.cz, které je taktéž nově v seznamu.
14 Doména má proměnlivou funkčnost, někdy se na web dostat lze a někdy nikoliv. Navíc stránka vykazuje velmi nízkou aktivitu 
a objeví se 1-2 články za rok. Poslední byl publikován v březnu minulého roku.  
15 Web je prázdný, objeví se pouze text “coming soon”.
16 Doména nefunguje.
17 Doména nefunguje.

https://eurasia24.cz/
https://www.infowars.cz/
http://megazine.cz/
http://paratdnes.cz
http://www.isstras.eu/cs/
http://www.isstras.eu/cs/
http://www.svetkolemnas.info/
http://www.svetkolemnas.info/
https://www.almanach.cz/
http://antiilluminati.net/
https://rating.nfnz.cz/about/
https://monitora.cz/
https://megazpravy.cz/
https://ceskoaktualne.cz/
http://skrytapravda.cz/
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Všechny dezinformační weby, které Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty zařadilo na aktuální seznam, 
byly kontaktovány skrze emaily a kontaktní formuláře uvedené na jejich stránkách. Cílem bylo dát jednotlivým 
provozovatelům dezinformačních webů možnost vysvětlit prostředí jejich stránky se specifickým zaměřením 
na finanční a vlastnickou strukturu, jejich editoriální politiku a také motivaci. Z toho důvodu byl 31. května 
2020 rozeslán všem dezinformačním webům, které jsou uvedené v tabulce níže, e-mail následujícího znění:

Vážený pane/paní, 
 
pracujeme na zmapování a monitoringu české mediální online scény a u některých webů, 
jako je ten Váš, nám chybí základní informace. 
 
Rádi bychom se proto touto cestou zeptali na několik otázek:

• Kdo je vlastníkem Vašeho webu a co je jeho motivací pro provoz této stránky?

• Jakým způsobem je financován provoz Vašeho webu?

• Jaká je Vaše editoriální politika? Jakým způsobem rozhodujete, na jaké téma psát a 
publikovat články a proč právě tato témata?

• Existuje stálá redakce, která se podílí na tvorbě obsahu stránky? Pokud ano, je 
veřejná? Pokud není veřejná, proč?

Prosíme Vás, abyste nám odpovědi na náš dotazník zastali nejpozději do 5. 6. 2020 (18:00). 
 
Děkujeme za odpověď. 
 
S pozdravem 
Tým Bezpečnostního Centra Evropské hodnoty

Z odeslaných emailů se 2 vrátily s tím, že nebylo možné je na uvedené maily doručit. Ze zbylých 35 se zpět 
ozvalo 7 oslovených a z toho pouze dvě odpovědi byly slušné a neobsahovaly žádná sprostá slova. Na otázky 
reálně odpověděl pouze Rudolf Hruboň, který provozuje Národní noviny. Souhrn výsledných odpovědí 
nabízí následující tabulka. 

Tabulka č. 1
Dezinformační 

web
Vlastnický 
struktura

Motivace
Finanční 
struktura

Editoriální 
politika

Redakce

Národní noviny Rudolf Hruboň

Informovat o 
událostech a 
poskytovat čtenářům 
informace, o 
kterých neinformují 
mainstreamová média 
nebo o nich informují 
okrajově či zkresleně

Soukromé 
zdroje

Časová a 
obsahová 
relevantnost 
daného 
tématu

Pravidelně 
přispívá 
pouze 
Rudolf 
Hruboň
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Zvědavec

Doručený email neobsahoval odpovědi na otázky. Citace z mailu: 

„Milá Sorosjugend 

Jako Putinův agend si nemohu stěžovat, Putin mě platí dobře, možná lépe než váš 
chlebodárce Soros. Nechápu, kde berete tu drzost se mě ptát, vy samozvaní ochránci 
„evropských hodnot“. Mimochodem, co to je, ta evropská hodnota?

Jste sebranka nemakačenků, kteří by se neuživili ano jako metaři, neumíte nic, než 
šmírovat, kontrolovat, buzerovat a rádi byste vládli, ale nepochopili jste, že váš čas 
minul, jste všem pro smích, nikdo vás nebere vážně. Jste škodná a čím dál více lidí to 
tak vnímá.

Napište mi příště jen pokud váš šefík natočí nový pornofilm, můžete poslat 
upoutávku, ale jinak mi nepište. Na všechny další otázky odpovídám“ (následuje 
vulgární obrázek, pozn.)

Infokurýr

Doručený email neobsahoval odpovědi na otázky. Citace z mailu: 

„Dobrý den, na anonymní a nepodepsané maily neodpovídáme! S pozdravem 
redakce IK“

Necenzurujeme

Doručený email neobsahoval odpovědi na otázky. Citace z mailu:

„Dobrý den, omlouvám se, ale mail bez hlavičky v podpisu, beze 
jména odesdílatele a kontaktu na něj a emailová adresa „kremlinw“ 
ve mně nevzbuzuje důvěru. Takže prosím, zkuste to znovu a lépe. 
P.S.: Vaše dotazy jsou jinak v konfliktu s obchodním tajemstvím a s GDPR. 
Michal Malý“

Duch doby Veřejná ironická odpověď na jejich webu (Mojmír 2020).

Bez politické 
korektnosti

Doručený email neobsahoval odpovědi na otázky. Citace z mailu:

„Tak si lizej píču“

Pravý prostor

Doručený email neobsahoval odpovědi na otázky. Citace z mailu: 

„S extrémistickou skupinou pornoherce Jandy, parazitující navíc na státním rozpočtu, 
náš svobodný deník spolupracovat nebude.

---

Přejeme pěkný den. 
Redakce Pravý prostor“

AC24
Doručený email neobsahoval odpovědi na otázky. Citace z mailu: 

„nasrat“
Argumenty a fakta Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Důležité24 Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Parlamentní listy Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Exanpro Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Megazprávy Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

https://www.duchdoby.cz/clanek/25678-tak-evropske-hodnoty-zavitaly-jiz-i-k-nam/
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Protiproud Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Sputnik Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce
Týdeník Občanské 
právo

Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Aeronet Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce
Anarchistická 
federace

Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Časopis Šifra Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Česko aktuálně Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Czech free press Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

E-republika Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Eportál Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Rukojmí Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Skrytá pravda Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Věk světla Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce
Vlastenecké 
noviny

Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

První zprávy Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Realita dne Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Pravdive.eu Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Svobodné noviny Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce
New World Order 
Opposition

Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Outsider média Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Eurabia Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Euserver Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Free Globe Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Nejvíc-info Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

IReportér Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Lajkit Na email nepřišla žádná odpověď ani jiná reakce

Nová republika Email nebylo možné doručit

Euportál Email nebylo možné doručit
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Stránky byly rozděleny do tří kategorií podle typu obsahu, který publikují, na: 1) Tvůrce, 2) Platformy a 3) 
Agregátory.18  

1. Tvůrci – patří mezi ně nejsofistikovanější dezinformační stránky, které se na české dezinformační 
scéně nacházejí a tvoří její tvrdé jádro. Jsou to tvůrci dezinformací, kteří si dávají záležet na vzhledu 
webu, jenž má působit zpravodajsky. Společným jmenovatelem těchto stránek je vytváření a 
publikování vlastního originálního obsahu. Jedná se o cílené manipulování fakty za účelem formování 
dezinformací, které v konkrétních kauzách sledují narativy inspirované cizí mocností. 

2. Platformy – pohybují se na pomezí webů a agregátorů. Je pro ně typické jak sdílení obsahu již 
vytvořeného výše uvedenými weby, tak vytváření obsahu vlastního. Specifickým prvkem pro 
platformy je jejich otevřenost vůči politikům, ekonomům, pseudo-expertům a různým typům 
veřejně známých osob; často tak můžeme na platformách nalézt politické komentáře, názory nebo 
překopírované příspěvky ze sociálních sítí za účelem jejich zvýšené propagace. 

3. Agregátory – stránky bez vlastního obsahu, jejichž jediným úkolem je sdružovat články z ostatních 
dezinformačních a manipulativních webů a šířit je dál. Není neobvyklé, že publikují pouze perexy 
nebo čisté odkazy.

Z uvedených 41 aktivních webů jich je 17 nových, z toho dva fungovaly dříve na jiných doménách, autor je 
ale pravděpodobně tentýž. Následující tabulka obsahuje všechny dezinformační weby české dezinformační 
scény, které pravidelně publikují a disponují návštěvností vyšší než dva tisíce návštěv za měsíc. Zeleným 
pozadím jsou označeny ty, které disponují stálým místem na seznamu dezinformačních a manipulativních 
webů Bezpečnostního centra Evropské hodnoty již delší dobu, červené pozadí určuje weby nově zařazené. 
Seřazeny jsou podle míry návštěvnosti19 od nejnavštěvovanějších po nejméně navštěvované.  

Tabulka č. 2.

č. Název webu
Návštěvnost za 

měsíc

Celkový počet 
článků za rok 

2019

Průměrný počet 
článků za měsíc

Kategorie

1 Parlamentní listy 8,07 mil. 44 608 3717 Platforma

2 Sputnik 2,15 mil. 15 293 1274 Tvůrce

3 Aeronet 1,06 mil. 286 24 Tvůrce

4 AC24 1,04 mil. 4 302 358 Tvůrce

18 Klasifikace dezinformačních webů v českém prostředí je obvyklá dle typu obsahu, který jednotlivé weby publikují a tento klíč 
byl použit i v případě této výroční zprávy. Dezinformační a manipulativní weby však lze rozdělovat i na základě jiných kritérií, jako 
to například učinil Prague Security Studies Institute ve své analýze s názvem Dezinformace jako byznys (Syrovátka et al. 2020, 8), 
kde jsou české dezinformační weby rozdělené podle tématiky a motivace na: 1) ezoteriky, 2) léčitele, 3) kazatele a 4) obchodníky.  
19 Uvedena je návštěvnost podle aplikace Monitora, která monitoruje média v České republice

https://www.parlamentnilisty.cz/
https://cz.sputniknews.com/
https://aeronet.cz/news/
https://ac24.cz/en/
http://www.pssi.cz/download/docs/751_dezinformace-jako-byznys.pdf
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5 Protiproud 466,41 tis. 609 51 Tvůrce

6 Pravý prostor 452.34 tis. 4123 344 Tvůrce

7 První zprávy 391.25 tis. 9556 796 Tvůrce

8 Argumenty a fakta 308.81 tis. 6 X20 Tvůrce

9 Nová republika 300.31 tis. 2658 221,5 Tvůrce

10 Zvědavec 298.83 tis. 776 65 Platforma

11 Česko aktuálně 259.98 tis 3660 305 Tvůrce

12 Svobodné noviny 213.82 tis. 1624 135 Tvůrce

13 Lajkit 212.49 tis. 210 17,5 Tvůrce

14
New World Order 
Opposition

191.35 tis. 805 67 Tvůrce

15 Důležité24 139.95 tis. 190 16 Tvůrce

16 Skrytá pravda 132.33 tis. 599 50 Tvůrce

17 Megazprávy 120 tis. 199 17 Tvůrce

18 Rukojmí 132.13 tis. 2258 188 Platforma

20 Web argumenty a fakta začal fungovat v loňském listopadu, za listopad napsal 3 články, za prosinec taktéž 3. V současnosti je 
to aktivní web, který od ledna vydává průměrně 50 článků měsíčně. 

https://www.protiproud.cz/
https://pravyprostor.cz/
https://www.prvnizpravy.cz/
https://www.arfa.cz/
http://www.novarepublika.cz/
http://www.zvedavec.org/
https://ceskoaktualne.cz/
http://svobodnenoviny.eu/
https://www.lajkit.cz/
http://www.nwoo.org/
http://www.nwoo.org/
https://zpravy.dt24.cz/
http://skrytapravda.cz/
https://megazpravy.cz/
http://www.rukojmi.cz/
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19 Czech free press 121.78 tis. 1901 158 Tvůrce

20 Pravdive.eu 108.33 tis. 63 281 5273 Agregátor

21 Časopis Šifra 104,66 tis. 207 17 Platforma

22 Eurabia 72.93 tis. 574 48 Platforma

23 Euportál 63.08 tis. 2038 170 Tvůrce

24 Vlastenecké noviny 59.97 tis. 10 076 840 Tvůrce

25 Infokurýr 47.67 tis. 4550 379 Tvůrce

26 Outsider média 40.68 tis. 818 68 Tvůrce

27 Národní noviny 33.4 tis. 947 79 Platforma

28 Věk světla 24.89 tis. 309 26 Tvůrce

29
Bez politické 
korektnosti

23,8 tis. 467 39 Platforma

30 E-republika 20.4 tis. 643 54 Platforma

31 Nejvíc-info 13.93 tis. 488 41 Platforma

32 Euserver 12.98 tis. 47 4 Platforma

33 Eportál 12.67 tis. 313 26 Tvůrce

https://www.czechfreepress.cz/
https://pravdive.eu/
https://www.casopis-sifra.cz/
https://www.eurabia.cz/default.aspx
https://www.euportal.cz/default.aspx
https://web.archive.org/web/20200827120729/http:/www.vlasteneckenoviny.cz/?cat=606&paged=4
http://infokuryr.cz/
https://outsidermedia.cz/
https://www.narodninoviny.cz/
https://veksvetla.cz/
https://web.archive.org/web/20201107064827/http:/www.bezpolitickekorektnosti.cz/
https://web.archive.org/web/20201107064827/http:/www.bezpolitickekorektnosti.cz/
https://e-republika.cz/HomePage
https://www.nejvic-info.cz/
https://www.euserver.cz/default.aspx
https://www.eportal.cz/default.aspx
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34 IReportér 8.14 tis. 135 11 Tvůrce

35 Necenzurujeme 7.71 tis. 76 6 Tvůrce

36 Free Globe 6.36 tis. 109 9 Platforma

37
Týdeník Občanské 
právo

4.13 tis. 290 24 Tvůrce

38 Exanpro 4.13 tis. 6 69 Tvůrce

39 Realita dne 4.12 tis. 9 X21 Tvůrce

40
A n a r c h i s t i c k á 
federace

3,63 tis. 182 15 Tvůrce

41 Duch doby 2.57 tis. 84 7 Tvůrce

Všechny výše zmíněné weby vydaly za rok 2019 dohromady 181 317 článků, což je průměrně 15 110 článků 
za měsíc. Je nutné zde upozornit na to, že se jedná o absolutní číslo, což znamená, že jsou započítány všechny 
vydané články, nikoliv pouze ty unikátní. 

21 Realita dne je web, který začal fungovat v loňském říjnu a do konce roku vydal 9 článků. V současnosti se jedná o aktivní web 

vydávající průměrně 26 článků měsíčně. 

https://www.ireporter.cz/
http://www.necenzurujeme.cz/
https://www.freeglobe.cz/default.aspx
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/
http://www.exanpro.cz/
https://realitadne.eu/
https://www.afed.cz/
https://www.afed.cz/
https://www.duchdoby.cz/
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Česká dezinformační scéna se vyznačuje tím, že jeden článek může být (a často je) bez jediné změny 
stoprocentně zkopírován a publikován na více stránkách.22 Srovnáme-li to s mainstreamovými, důvěryhodnými 
médii, jsme zhruba na stejné výkonnosti, kdy 20 nejsledovanějších mainstreamových zpravodajských webů23 
publikovalo za rok 2019 174 764 článků. Zatímco absolutní množství článků na mainstreamových médiích 
má meziročně tendenci klesat, stejná hodnota se na dezinformačních webech meziročně postupně zvyšuje, 
jak je možné vyčíst z tabulky. Dezinformační scéně de facto trvalo jen pár let, než se co do aktivity dostala na 
úroveň nejaktivnějšího mainstreamu.

22 Příkladem může být článek o Billu Gatesovi, který vyšel v nedávné době během sedmi dnů desetkrát v nezměněné podobě. 
Podrobně jsme o tom psali v jednom z našich newsletterů (Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty 2020).
23 Aktualne.cz, zpravy.aktualne.cz, ceskatelevize.cz, ct24.ceskatelevize.cz, ctk.cz, denik.cz, denikn.cz, denikreferendum.cz, e15.
cz, echo24.cz, idnes.cz, ihned.cz, info.cz, iprima.cz, irozhlas.cz, nova.cz, novinky.cz, respekt.cz, rozhlas.cz, seznamzpravy.cz. Česká 
mainstreamová mediální sféra nedisponuje tak velkým počtem zpravodajských webů, aby srovnání mohlo být 41 dezinformačních 
webů ku 41 mainstreamovým médiím. Mainstreamová média byla pro srovnání vybrána podle aktivity (tzn. počty vydaných 
článků), která je uváděna v aplikaci Monitora a podle relevantnosti (tzn. web musel mít zpravodajský charakter). Zařazeny jsou 
tedy unikátní zpravodajské weby, které vydávají nejvíce článků a mají největší návštěvnost.

Graf č. 1

https://preview.mailerlite.com/n5g3z5/1410610931242632626/q9j9/
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Celková absolutní čísla u dezinformačních webů jsou měsíc od měsíce i týden od týdne velmi konzistentní, 
jak ukazují následující grafy. 

Graf č. 2 

Graf č. 3
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POČET SDÍLENÍ

Facebook v posledních letech značně omezil přístup k datům, nicméně veřejné z jeho strany zůstalo 
API24 napojení na počet sdílení. V minulém roce se všem publikovaným článkům na sledovaných českých 
dezinformačních webech dostalo na 11 milionů sdílení. 

Nejaktivněji se články sdílely na přelomu jara a léta, od června pak počet sdílení na Facebooku systematicky 
klesal. Přesto se jedná o značný posun oproti roku 2018, kdy byly články ze stejných webů sdíleny „pouze“ 
8,48 milionu krát. V porovnání s mainstreamem si však dezinformační weby nevedou tak dobře a počet 
sdílení na Facebooku byl u nich za minulý rok třetinový, neboť články z mainstreamových médií se dočkaly 
počtu 35,28 milionu sdílení.

24 Zkratka pro Application Programming Interface (API) je ucelený soubor procedur, funkcí, protokolů a knihoven, který 
využívají programátoři v rámci tvorby aplikací a softwaru. Volným překladem do češtiny se jedná o rozhraní sloužící k programování 
aplikací. V praxi jednotlivá API slouží k rozšíření funkcionality webu a automatizaci určitých procedur (například automatické 
sledování počtu sdílení na Facebooku).

Graf č. 4
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NEJDISKUTOVANĚJŠÍ KAUZY NA ČESKÉ 
DEZINFORMAČNÍ SCÉNĚ V ROCE 2019

Bylo vybráno pět českých a čtyři zahraniční kauzy, o kterých se na české dezinformační scéně nejvíce psalo v 
roce 2019. Kauzy byly vyselektovány na základě dlouhodobého sledování české dezinformační scény na denní 
bázi, které provádějí analytici Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Do výroční zprávy byly zařazeny ty 
kauzy, o kterých se psalo kvantitativně nejvíce a/nebo rezonovaly na české dezinformační scéně déle než 
jeden měsíc. U každé z kauz je uveden základní kontext a pravděpodobné zdůvodnění toho, proč je zrovna 
toto téma zajímavé pro české dezinformátory.25

NEJDISKUTOVANĚJŠÍ ČESKÉ KAUZY

1. Útoky na Bezpečnostní informační službu

2. Útoky na občanský spolek Milion chvilek pro demokracii

3. Incident mezi novinářkou Petrou Procházkovou a redaktorem Sputniku Vladimírem Frantou

4. Útoky na Českou pirátskou stranu, a to především primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba

5. Komentování výročních oslav sametové revoluce a snaha o přepisování dějin podle ruského narativu

DOMÁCÍ KAUZA #1: Útoky na Bezpečnostní informační službu 

Bezpečnostní informační služba je ze strany české dezinformační scény dlouhodobě pod palbou, a to 
především proto, že opakovaně ve svých výročních zprávách označuje Ruskou federaci a Čínskou lidovou 
republiku za nepřátelské mocnosti, které provádějí na území České republiky vlivové operace různého druhu.  

Za rok 2019 bylo na sledovaných webech publikováno celkem 1602 článků obsahujících zkratku BIS nebo 
celý název Bezpečnostní informační služba. Nejvíce článků (296) vyšlo ihned z kraje roku v měsíci lednu, což 
bylo pravděpodobně způsobeno tím, že BIS v  prosinci předchozího roku vydala svou výroční zprávu pro 
rok 2017, kde se například objevila poznámka (ČTK ČT24 2019), že moderní dějiny prezentované ve školách 
jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským pan slovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka 
českého jazyka. Prosovětskou interpretaci moderních dějin a pokračující vliv sovětské propagandy označila 
za součást ruské hybridní strategie. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se s šéfem BIS Michalem Koudelkou 
kvůli výuce moderních dějin sešel, za což si vysloužil hlasitou kritiku ze strany prezidenta Miloše Zemana. 
Samotná zpráva a pak následné setkání se setkalo s velkým odporem ze strany českých dezinformátorů.26

Druhá největší vlna útoků přišla v listopadu 2019, kdy vyšel také druhý nejvyšší počet článků 219). V říjnu 2019 
totiž Michal Koudelka na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně poprvé veřejně potvrdil (Kundra 
2019), že se BIS na začátku roku 2018 podařilo rozbít síť ruských zpravodajců na území České republiky. 
Na dezinformační scéně si za to vysloužil několik desítek nenávistných článků (K. 2019). Článek s titulkem 
„Pro koho tu čučkař Koudelka z BISu vlastně pracuje?“ od pravidelného přispěvatele dezinformačních webů 
Lubomíra Mana vyšel dokonce v šestnácti téměř doslovných kopiích. Poprvé článek vyšel na stránce Rukojmí.
cz. Následující grafika znázorňuje, jak byly tyto články postupně publikovány na různých webech. Modré 
šipky ukazují, které weby na sebe navzájem odkázaly, ostatní neuvedly zdroj, pouze autora. 

25 Ve všech sledovaných kauzách jsou uváděny absolutní hodnoty. To znamená, že pokud byl jeden článek doslovně zkopírován 
a publikován pětkrát na různých webech, je do celkové hodnoty započítán také pětkrát. Pro filtraci článků používáme aplikaci 
Monitoru, jako pro většinu analytických úkonů, a provádíme ji za pomoci vyhledávání skrze klíčová slova. Je proto možné, že v 
některých případech budou započítány i články, jejichž ústředním tématem není daná kauza, ale pouze se o ní zmiňují. Odchylka 
by neměla překročit řády desítek.  
26 Články například zde (Agentura EXANPRO 2019), zde (Zvědavec 2019b), zde (Rozvoral a 2019), nebo zde (Sputnik l 2019).

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jen-rikame-ze-je-treba-znat-moderni-historii-reaguje-reditel/r~9dd2ee0e1d9411e9b98d0cc47ab5f122/
https://www.respekt.cz/politika/bis-rozbila-sit-ruskych-zpravodajcu-skrytych-za-pocitacovou-firmou
http://www.novarepublika.cz/2019/11/komu-vadi-dezinformace.html
http://www.novarepublika.cz/2019/01/starsi-stale-platne-pro-pripomenuti-bis.html
http://www.zvedavec.org/komentare/2019/01/7800-zamysleni-nad-soucasnym-stavem-bezpecnostnich-sluzeb-cr.htm
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Radek-Rozvoral-22025/clanek/Budme-suverenni-zemi-ktera-ma-svoji-hrdost-a-uznava-vlastenectvi-91465
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201901108911234-Zeman-BIS-NUKIB-ohrozeni-CR-zajmy-Cina-odveta/
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Útočné články o BIS vycházely během celého roku, nejméně jich bylo v září (52). Na českou informační službu 
však dezinformátoři nezapomínají a zmiňují (Fiala 2019a) ji například i v červnu ve spojitosti s  islámským 
terorismem. 

Migrace je dlouhodobě jedním z nejdiskutovanějších témat české dezinformační scény, což se promítá i do 
článků o BIS, která podle některých dezinformátorů v této oblasti nedělá dost. Na stránkách Parlamentních 
listů (Hora 2019a) se k tomu vyjádřil například kandidát SPD do zastupitelstva Jihočeského kraje Lubomír 
Pána, když řekl, že BIS „ignoruje hrozbu terorismu a pohyb džihádistů na území České republiky“. 

Ve výroční zprávě za rok 2016 (Válová 2017) přitom BIS v samostatné kapitole věnované právě terorismu 
varuje před žadateli o azyl v ČR, kteří o sobě uvádějí falešné údaje, ze zprávy zároveň vyplývá, že BIS bere toto 
riziko velmi vážně a situaci pozorně sleduje. Stejně tak považuje BIS (Bezpečnostní informační služba 2004) 
za jednu ze svých nejdůležitějších činností spolupráci s  dalšími zahraničními bezpečnostními agenturami 
a uvádí, že „hlavními tématy širokých mezinárodních kontaktů jsou terorismus, organizovaný zločin, šíření 
zbraní hromadného ničení, obchod s vojenskou technikou a konvenčními zbraněmi, kontrašpionáž a 
nelegální migrace“.

Graf č. 5
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https://www.euportal.cz/Articles/21207-cesti-muslimove-jsou-napojeni-na-mezinarodni-islamsky-terorismus.aspx
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https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Byvaly-rektor-k-cuckarum-z-BIS-Prezident-byl-jeste-mirny-Divadlo-o-nahaneni-ruskych-agentu-prestava-byt-vtipne-565187
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https://outsidermedia.cz/pro-koho-to-koudelka-z-bis-vlastne-pracuje/
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http://www.czechfreepress.cz/podoteky/pro-koho-to-cuckar-koudelka-z-bisu-vlastne-pracuje.html
http://www.nwoo.org/2019/11/02/pro-koho-to-cuckar-koudelka-z-bisu-vlastne-pracuje/
http://www.novarepublika.cz/2019/11/pro-koho-to-cuckar-koudelka-z-bisu.html
http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/lubomir-man-pro-koho-cuckar-koudelka-z-bisu-vlastne-pracuje
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http://infokuryr.cz/news.php?item.26274.2
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DOMÁCÍ KAUZA #2: Útoky na občanský spolek Milion chvilek pro demokracii

Milion chvilek pro demokracii  je hnutí, které vzniklo 25. února 2018 a žádá odstoupení  Andreje Babiše  z 
funkce předsedy vlády České republiky, čehož se snaží dosáhnout zejména prostřednictvím sběru podpisů 
pod výzvou Chvilka pro rezignaci a pořádáním demonstrací. 

Samotný spolek spolu s  jeho zakladatelem Mikulášem Minářem se prakticky okamžitě stali terčem kritiky 
a útoků ze strany dezinformační scény ne snad proto, že by čeští dezinformátoři byli jednotnými zastánci 
premiéra Babiše, jako spíše proto, že spolek je podle nich nedemokratický (Letko 2019) , nenávistný (Vančová 
2019) a nerespektuje výsledky voleb (Vančová 2020).

Z celkového počtu 2622 článků, které byly na sledovaných webech publikovány a obsahovaly hesla „milion 
chvilek“ nebo „Mikuláš Minář“ jich 717 bylo vydáno v měsíci červnu. V úterý 4. června 2019 se totiž konala 
demonstrace na Václavském náměstí a v  neděli 23. června 2019 se uskutečnila demonstrace na Letné za 
účasti 250 tisíc lidí a stala se tak největším protestním shromážděním v české historii od revoluce v roce 1989. 

V tomto případě nezůstalo jenom u kritiky a diskuse na dezinformačních webech i mimo ně se dostala do 
roviny cíleného šíření smyšlených lží. Milion chvilek pro demokracii detekovalo (ČT24 2019c) v lednu roku 
2019 řetězový e-mail, který si klade za cíl zdiskreditovat celou tuto iniciativu a v podstatě tvrdí, že jde o 
nepřátelskou a cizími mocnostmi financovanou kampaň, což se posléze stalo jedním z  nejrozšířenějších 
hoaxů (Cemper 2019c). Tento narativ se v různých velmi drobných obměnách začal objevovat zejména, když 
se zesílila účast na demonstracích. Oblíbeným způsobem šíření těchto lží se stalo posílání řetězových mailů, 
jejichž obsah se ale obvykle rychle dostal přímo na dezinformační stránky a sociální sítě. 

Stále častěji se objevovaly zprávy o tom, že „v Česku probíhá další pokus o „státní převrat“ (Vedoucí kolotoče 
2019l) anebo že „pučisty a nátlakovou organizaci financuje George Soros“. 

Dny, které následovaly po protestech, pak byly na dezinformační scéně plné článků, jež zpochybňovaly 
(Parlamentní listy 2019a) počty demonstrantů a „informovaly“ o jejich údajném financování (Nová republika 
2019). Oblíbené rovněž bylo vymýšlené napojení spolku na Německo – v lehčí variantě na Sudety, v tvrdší 
přímo na nacisty (Vedoucí kolotoče 2019d). Základem pro toto tvrzení měla být skutečnost, že předseda 
spolku Mikuláš Minář byl během letenské demonstrace oblečen do podobných barev, jako měla nacistická 
uniforma.

Další vlna konspirací a hoaxů přišla ke konci roku, kdy se v předvečer oslav třicátého výročí sametové revoluce 
konala 16. listopadu ještě jedna protestní akce z  gesce Milionu chvilek. Některé weby varovaly (Sputnik 
2019g), že se může jednat o pokus o státní převrat, a s nádechem lítosti konstatovaly, že se do demonstrantů 
nikdo neodváží střílet.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Babi%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_vl%C3%A1dy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://mail.e-republika.cz/article4163-Na%C5%A1i-udava%C4%8Di
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jaromir-Petrik-Je-zmanipulovany-dav-na-Letne-obrazem-cele-nasi-spolecnosti-587315
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Okamura-SPD-Milion-chvilek-pro-demokracii-nemaji-radi-demokracii-614070
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C4%8Ceska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2844416-po-internetu-se-siri-dezinformace-o-protibabisovskych-demonstracich-snazi-se-je
https://manipulatori.cz/prehled-dezinformace-tykajici-se-demonstrace-milion-chvilek-pro-demokracii/
https://aeronet.cz/news/v-cesku-probiha-dalsi-pokus-o-statni-prevrat-a-ministr-vnitra-vyzval-premiera-aby-jednal-s-pucisty-a-natlakovou-organizaci-financovanou-georgem-sorosem-milionovy-chlivek-rekonstrukce-stat-a-osf/
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Milion-chvilek-Lzive-pocty-demonstrantu-Nejaky-zrzavy-mladik-A-kdo-je-tamten-pisi-zkuseni-novinari-584943
https://pravdive.eu/news/125050/mikulas-minar
https://pravdive.eu/news/125050/mikulas-minar
https://pravdive.eu/news/125050/mikulas-minar
https://aeronet.cz/news/mikulas-minar-skryte-propaguje-nsdap-a-hitlerjugend-proc-ten-mladik-nosi-hnede-kalhoty-a-kosili-jako-fuhrer-ctenarka-aeronetu-v-uctyhodnem-veku-mozna-odkryla-neco-co-melo-zustat-tajemstvim/
https://aeronet.cz/news/mikulas-minar-skryte-propaguje-nsdap-a-hitlerjugend-proc-ten-mladik-nosi-hnede-kalhoty-a-kosili-jako-fuhrer-ctenarka-aeronetu-v-uctyhodnem-veku-mozna-odkryla-neco-co-melo-zustat-tajemstvim/
https://pravdive.eu/news/125050/mikulas-minar
https://pravdive.eu/news/125050/mikulas-minar
https://pravdive.eu/news/125050/mikulas-minar
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019110210909414-chvilkari-pujdou-na-hrad-a-nikdo-se-neodvazi-do-nich-strilet-sedlak-predpovedel-prevrat-v-predvecer/
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Zdroj: Aeronet
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DOMÁCÍ KAUZA #3: Incident mezi novinářkou Petrou Procházkovou a redaktorem Sputniku 
Vladimírem Frantou

Petra Procházková je česká novinářka, která se od začátku 90. let věnuje dění v Rusku, kde také dlouhodobě 
žila. V roce 2000 ale musela zemi nuceně opustit. Nejznámější je Procházková pro své reportáže z míst 
zasažených vojenským konfliktem. Sedmadvacet let pracovala v Lidových novinách, od září 2018 píše pro 
Deník N. 

Na novinářském fóru pořádaném 23. 11. 2019 ruským časopisem Mezinárodní život Procházková uhodila 
do tváře redaktora Sputniku Vladimíra Frantu. Procházkovou Franta podle jejích slov vyprovokoval 
zmanipulovaným textem (Franta 2019) o jejím vystoupení na fóru a následným agresivním chováním vůči 
jejímu kolegovi, fotografovi Ludvíku Hradilkovi. Fotograf Vít Hassan incident natočil na video, které následně 
bylo zveřejněno na Raptor TV (Raptor TV 2019) a posléze sdíleno v síti dezinformačních webů (Parlamentní 
listy 2019c).

V listopadu, kdy se incident odehrál, vyšlo na dezinformačních webech 101 článků, které obsahovaly jméno 
Petry Procházkové. Ve většině případů se jednalo o nenávistné články namířené proti Procházkové, z nichž 
některé se ji nezdráhaly označit například za „násilnickou a výtržnickou stvůru“.

Někteří dezinformátoři a politici, jež na dezinformační platformy pravidelně přispívají, využili (Sputnik 2019d) 
tento incident k tomu, aby zpochybňovali roli a nezávislost českých tradičních a mainstreamových médií. 

Zpochybňování nezávislosti a důležitosti existence veřejnoprávních a dalších mainstreamových médií je 
běžnou součástí rétoriky některých českých politiků a jinak veřejně činných osob (například mluvčích). Tento 
incident je zlomový pro českou mediální scénu především z toho důvodu, že se jedná o nejvýraznější případ 
pravděpodobně cíleně připravené provokace, kterou se dezinformační web nesnažil zakrývat a která měla 
vytvořit nový důvod pro podkopání důvěry v jiná než dezinformační média.

Zdroj: Vlastenecké noviny

https://cz.sputniknews.com/nazory/2019112110995477-trapas-na-media-foru-petra-prochazkova-cestina-je-k-nicemu-do-cr-nikdo-nejezdi/
https://www.youtube.com/watch?v=dzqrGKu7tr4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vulXBp6quWTjeaCnSYlpbJy1hFyStSVNH1V9JK-0UNm0B8vr8gW2nn00
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Hajzle-Prase-Vyrazeny-telefon-a-pak-facka-Petra-Prochazkova-z-Deniku-N-napadla-novinare-Sputniku-604382
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019112311003299-petra-prochazkova-nam-predvedla-v-praxi-chvilku-pro-demokracii-okamura-se-postavil-za-redaktora/
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DOMÁCÍ KAUZA #4: Útoky na Českou pirátskou stranu, a to především na primátora hlavního města 
Prahy Zdeňka Hřiba

Česká pirátská strana založená v roce 2009 je pod výraznou palbou kritiky a pod tlakem dezinformačních 
kampaní ze strany českých dezinformátorů. První články na sledovaných webech s klíčovým slovem „Piráti“ 
nebo „Zdeněk Hřib“ se začaly objevovat v roce 2013, kdy jich vyšlo 474, naprostá většina z nich však byla 
publikována na Parlamentních listech, kam přispívají i členové Pirátské strany (Hechtová 2013). 

Kromě toho byl rok 2013 rokem volebním, nejvíce článků vyšlo v září v podobě předvolebních komentářů 
(Parlamentní listy 2013). Do roku 2016 dezinformační scéna psala o této straně spíše málo, následující roky 
však můžeme zaznamenat strmý nárůst článků, jak lze vidět i na grafu. 

Skokový nárůst publikovaných článků můžeme vidět mezi lety 2017 a 2018, což je nejpravděpodobněji 
způsobeno tím, že na podzim roku 2017 se konaly parlamentní volby, v  nichž Pirátská strana získala 22 
poslaneckých mandátů. V tu chvíli se začaly objevovat nenávistné a lživé články označující tuto stranu jako 
fašistickou odnož Antify (Nová republika 2017). 

Graf č. 6

Zdroj: Nová republika

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Sef-Piratu-Bartos-Zijeme-temer-v-totalite-Musime-hacknout-system-abychom-zabranili-zhrouceni-297343
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vetsina-stran-napravila-chyby-na-kandidatkach-287305
http://www.novarepublika.cz/2017/12/sociolog-hampl-dnes-je-hure-nez-bylo.html
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Konec roku 2017 byl navíc poznamenán kauzou Čapí hnízdo spojenou s premiérem Babišem, neboť v  tu 
dobu dorazila do ČR zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Ministerstvo financí ČR 
zprávu zpočátku tajilo a byli to právě Piráti, kdo hlasitě žádali její zveřejnění, což negativně komentovala i 
dezinformační scéna (Vančová 2017). Byť její postoj vůči premiérovi není konzistentní, jednotně odmítají 
cokoliv, co přichází z EU.
V  roce 2018 se Pirátská strana definitivně zapsala na seznam nepřátel české dezinformační scény, když 
se primátorem města Prahy stal Zdeněk Hřib, který postupně svou asertivní politikou vůči Rusku i Číně 
rozdmýchal kolotoč manipulativních a nenávistných článků. Pražský magistrát byl zmiňován v souvislostech 
s Čínou (ČTK Novinky 2019) od nástupu nové koalice nesčetněkrát například kvůli tomu, že Praha opětovně 
vyvěšuje na budovu magistrátu tibetskou vlajku. Pozvání k setkání také dostal předseda tibetské exilové 
vlády Lozang Sanggjä.  
V  roce 2019 vedení města v  této politice pokračovalo a v  dubnu začalo jednat s Pekingem o změně tzv. 
sesterské smlouvy, z níž chtělo odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu. Poté, koncem dubna 
2019, čínské úřady reagovaly tím, že zrušily vystoupení umělců spjatých s Prahou, a tak se Praha na podzim 
2019 rozhodla sesterskou smlouvu ukončit a rok 2019 završila tím, že uzavřela novou sesterskou smlouvu 
tentokrát s tchajwanskou Tchaj-pejí.
Sledované servery držely pro-čínskou linii a s primátorem nesouhlasily. Hřib se podle nich choval jako „totální 
autista“ (Hrindová 2019) či „malé rozmazlené dítě” (Sputnik 2019f). Ve snaze primátora zdiskreditovat se navíc 
objevily i články věnující se občanskému sporu, který Hřib vede, a lživě ho označovaly za trestně stíhaného 
(Skrytá pravda 2019b). Nejvíce článků během roku se tak napsalo o tom, jak Piráti Praze (Českoaktuálně 
2019) i České republice (Rukojmí.cz, přístup 7. srpna 2020a) a jak se lokální politici snaží dělat zahraniční 
politiku (Brožovská 2019).  

DOMÁCÍ KAUZA #5: Komentování výročních oslav sametové revoluce a snaha o přepisování dějin 
podle ruského narativu

Se slovním spojením „sametová revoluce“ vyšlo za rok 2019 na sledovaných serverech 2377 článků, z toho 
takřka polovina (1085) v říjnu a listopadu, kdy se konaly oslavy třicátého výročí této události. Průběh sametové 
revoluce je opředen nejrůznějšími (Rokytka TOP News 2019) mýty i konspiracemi včetně například toho, že 
je jednalo o předem připravenou akci (ČT24 2019b) nebo že Charta 77 byla projektem StB. Konspirace se 
zaměřují i na konkrétní osobnosti. Hlavním terčem dezinformátorů je vůdčí postava disentu, později první 
polistopadový prezident Václav Havel.  
Skupina Čeští elfové ve svém reportu (Čeští elfové 2019) z  listopadu 2019 poukazuje na hlavní narativy 
dezinformačních webů, které na české scéně kolovaly během loňského listopadu. Mezi nimi byla kritika změn 
(Hannig 2019) po roce 1989, zdůrazňování sociálních problémů a kritika protiruských postojů v současnosti 
(Panenka 2019b). Objevovaly se názory, že „Rusové by nám spíše pomohli“. Dále se také vyskytovaly útoky 
na představitele listopadu 1989, především Václava Havla (Hora 2019c). Kolovaly i konspirační teorie o 17. 
11. 1989 o plánu KGB a StB na uskutečnění revoluce. Tato tvrzení byla spojena s kritikou Západu (Kovalčík 
2019), který nás údajně „vykořisťuje“. Docházelo také k srovnávání ekonomického stavu, vyšší kvalitě potravin 
za komunismu a celkovém ekonomickém úpadku a bídě v současnosti (Hošek 2019). Objevovala se kritika ve 
smyslu „není co slavit, před rokem 1989 bylo lépe“.
Snaha o přepisování historie se v minulém roce stala nosným tématem dezinformační scény, která téměř 
bezvýhradně vždy stojí na straně Ruska a hájí interpretaci dějin jeho představitelů. Jakékoliv snahy o 
vyrovnání se s minulostí ze strany českých politiků (odstranění sochy maršála Koněva z Prahy 6, postavení 
pomníku vlasovcům v Řeporyjích, oslavy výročí pádu komunistického režimu atd.) jsou brány jako cílené 
provokace. Všichni politici a politické strany, kteří takové snahy vyvíjejí (Zdeněk Hřib z České pirátské strany, 
starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09, starosta Řeporyjí Pavel Novotný za ODS atd.), jsou podle českých 
dezinformátorů stejně jako podle představitelů Ruské federace příslušníci „Páté kolony“ (Vylíčil 2019).

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pirati-pozadali-o-zpravu-OLAF-tykajici-se-Babisova-Capiho-hnizda-517895
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cina-rusi-kvuli-vyrokum-primatora-hriba-vystoupeni-umelcu-spjatych-s-prahou-40281384
https://www.evahrindova.cz/infantilni-politika-kdyz-se-k-moci-dostavaji-nevzdelane-deti
https://www.evahrindova.cz/infantilni-politika-kdyz-se-k-moci-dostavaji-nevzdelane-deti
https://cz.sputniknews.com/politika/2019071910378674-filip-razantne-zkritizoval-ceskou-diplomacii-dokonce-poslal-vsechny-na-kurzy-studovat/
https://cz.sputniknews.com/politika/2019071910378674-filip-razantne-zkritizoval-ceskou-diplomacii-dokonce-poslal-vsechny-na-kurzy-studovat/
http://www.skrytapravda.cz/domaci/2603-muze-trestne-stihany-pirat-hrib-vest-jako-primator-prahu-kdyz-od-babise-zadaji-demisi
http://www.skrytapravda.cz/domaci/2603-muze-trestne-stihany-pirat-hrib-vest-jako-primator-prahu-kdyz-od-babise-zadaji-demisi
http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/9382-diky-hribe-diky-kubero-osm-miliard-v-cudu-pohorsena-cina-zrusila-obchodni-forum-s-cr-kvuli-vyrokum-lokalniho-politruka-a-podivinskeho-senatora-nova-tovarna-ve-zdaru-nebude
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Byvalemu-policejnimu-prezidentovi-dosla-trpelivost-s-Hribem-Kolarem-a-Novotnym-Nahy-zadek-ted-dela-nasi-zahranicni-politiku-605374
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2019/11/prevrat-pravda-famy-lzi-o-17-listopadu.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2973788-listopad-pripravila-kgb-s-stb-havel-byl-v-ksc-dezinformace-o-revoluci-nejsou-zadny
https://cesti-elfove.cz/mesicni-report-listopad-2019/
http://svobodnenoviny.eu/ukradena-spravedlnost/
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Politici-zapomneli-na-ty-kteri-po-sametu-neziji-lepe-Docent-Sebek-o-dnesku-i-o-pozadi-revoluce-604861
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Havel-byl-naivni-loutka-ovladana-z-USA-Minar-ma-zadani-vse-bude-pokracovat-varuje-poslanec-Hrncir-604768
http://infokuryr.cz/news.php?item.26533
http://www.novarepublika.cz/2019/11/vlada-oligarchu-v-postsocialistickych.html
https://www.protiproud.cz/politika/4778-pata-kolona-z-prahy-jednala-tajne-v-berline-otevreme-migrantum-ceske-hranice-dokoran-nemecko-nam-z-toho-udela-zakon-ctrte-rise-ne-dvermi-tak-oknem-branme-se-zradci-z-neziskovek-nam-jdou-po-krku.htm


26

NEJDISKUTOVANĚJŠÍ ZAHRANIČNÍ KAUZY

1. Protičínské protesty v Hongkongu

2. Slovenské prezidentské volby

3. Útoky na švédskou klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou

4. Volby do Evropského parlamentu a další události spjaté s Evropskou unií

5. Impeachment amerického prezidenta Donalda Trumpa 

ZAHRANIČNÍ KAUZA #1: Protivládní protesty v Hongkongu

Hongkong je bývalá britská kolonie, která byla v roce 1997 navrácena Číně. Podmínkou byla politika „jedna 
země, dva systémy“, díky čemuž je v Hongkongu větší svoboda než v pevninské Číně. Tato autonomie (Ives 
2019) má trvat do roku 2047. 

V  únoru 2019 navrhl hongkongský bezpečnostní úřad rozšíření extradičních zákonů, které by rozšířily 
možnost extradice do dalších zemí, včetně pevninské Číny. Mělo se jednat především o zločince (Singh a 
Jim 2019), ale vznikly obavy, že by se zákon zneužíval na extradici členů opozice nebo aktivistů, a proto již 
od konce března probíhaly v Hongkongu protesty proti tomuto návrhu. Situace postupně eskalovala a 9. 
června se demonstrace účastnil asi jeden milion lidí, o tři dny později použila policie proti protestujícím 
slzný plyn a gumové projektily (BBC 2019b). Správkyně Hongkongu Carrie Lamová 15. června na tiskové 

Zdroj: Protiproud

https://www.nytimes.com/2019/06/10/world/asia/hong-kong-extradition-bill.html
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-timeline/timeline-key-dates-in-hong-kongs-anti-government-protests-idUSKBN1XL0N3
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49340717
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konferenci oznámila, že zákon je odložen na neurčito (Bradsher a Stevenson 2019). I přes odložení však 
protesty pokračovaly i s  policejními zásahy. 9. července Carrie Lamová oznámila, že je zákon „mrtvý“, ale 
odmítla jeho formální stažení. Protestující ho však dál požadovali. Kromě toho ke svým požadavkům přidali 
také rezignaci Lamové a vyšetřování policejních zásahů (Kuo a Yu 2019). 

Počátkem srpna už se protesty netýkaly pouze extradičního zákona, ale také uchování si občanských svobod 
a 4. září Lamová oznámila formální stažení zákona (BBC 2019b). Protestující v tu dobu už ale měli další čtyři 
požadavky: svobodné volby, vyšetřování policejních zásahů, nepoužívání termínu „vzbouřenci“ (rioters) 
v  souvislosti s  demonstranty a propuštění zatknutých demonstrantů (BBC 2019a). Čína po celou dobu 
varovala protestující před možnými následky jejich počínání a postupně svou rétoriku vyostřovala (Ramzy a 
May 2019).

Česká dezinformační scéna se tématu začala více věnovat až na začátku léta, kdy situace v Hongkongu výrazně 
eskalovala. Srpnový počet článků byl nejvyšší (198) ze všech měsíců, a dohromady jich bylo publikováno 1048 
za celý rok. Druhý nejvyšší počet článků (183) vyšel v listopadu, kdy se v Hongkongu konaly lokální volby, 
v nichž získaly výraznou podporu prodemokratické opoziční strany. Míra toho, jak moc se dezinformační 
weby tomuto tématu věnovaly, je zhruba poloviční oproti míře, s jakou o něm informovala mainstreamová 
média.

Čeští dezinformátoři kladli důraz na to, aby bylo zcela jasné, že demonstrace nebyly povolené (Hlavné správy 
2019), a neváhali27 zatčeného vůdce opozice Joshuu Wonga nazývat teroristou a zločincem (Jang 2019).

Parlamentní listy (Kříž 2019b) a První zprávy (První zprávy 2019) přinesly konspirační teorii o zahraničním 
vměšování a podle nich zcela zřejmém vlivu USA na hongkongské události. Server Vlastenecké noviny pak 
inkorporoval všechny konspirace a nadávky dohromady, když lídra hnutí, které podporuje samostatný 
Hongkong Andyho Chana, označil za „proamerického teroristického zmrda“ (Jang 2019).28 

27 Odkaz není funkční z důvodu stažení stránky. Měli jsme ale k dispozici screenshot původního článku, viz níž.
28 Odkaz není funkční z důvodu stažení stránky. Měli jsme ale k dispozici screenshot původního článku, viz níž.
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https://www.nytimes.com/2019/06/15/world/asia/hong-kong-protests-extradition-law.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/09/hong-kong-carrie-lam-says-extradition-bill-is-dead-but-stops-short-of-withdrawal
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49340717
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https://www.nytimes.com/2019/08/07/world/asia/hong-kong-protests-china-violence.html
http://pravdive.eu/news/142303/hongkongska-policia-zasiahla-na-nepovolenom-prodemokratickom-zhromazdeni
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Mocna-americka-neziskovka-svrhava-rezimy-po-celem-svete-Zaostreno-ma-i-na-nas-tvrdi-zkuseny-novinar-z-Zenevy-594034
http://prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ni-hongkong-je-cinska-verze-majdanu-ale-s-horsimi-dusledky/
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Pomyslnou třešničku na dortu tomuto tématu nasadily Parlamentní listy, které si na pomoc při osvětlování 
dění v Hongkongu přizvaly „čínského experta na lidská práva Čchanga Ťiena“ (Rychetský 2019). 

Základní narativ šířený českými dezinformátory zcela zapadá do narativu šířeného Pekingem (Myers a Mozur 
2019), jehož cílem je vykreslit protestující jako hrstku nebezpečných teroristů/separatistů, kteří ohrožují 
budoucnost země a jsou financování zahraničními agenty. Argumentují velmi podobným způsobem jako 
v případě útoků na český občanský spolek Milion chvilek pro demokracii a jejími členy pořádané demonstrace. 

Skutečnost, že se Hongkongu česká dezinformační scéna věnovala s takovou pečlivostí, naznačuje, že v rámci 
editoriální politiky sledovaných dezinformačních webů dochází k selekci témat i podle toho, jak moc jsou 
citlivá pro Čínu. Hongkong do poloviny roku 2019 české dezinformátory takřka vůbec nezajímal; za poslední 
čtyři roky publikovali 1477 článků obsahujících slovo „Hongkong“, z  toho 1048 (71 %) jen za minulý rok. 
V  porovnání s  mainstreamem se jedná o výrazně nerovnoměrný vývoj, neboť sledovaná mainstreamová 
média vydala za stejně dlouhou dobu 3699 článků se slovem „Hongkong“, z toho 1945 (53 %) za minulý rok.    

Hongkongská kauza je do současnosti stále živá, protesty pokračovaly do konce roku 2019 a jeden z největších 
se konal přímo na Silvestra. Peking se rozhodl prosadit bezpečnostní zákon za každou cenu, a proto se 
v květnu tohoto roku rozběhla další vlna demonstrací, která je násilně potlačována.

ZAHRANIČNÍ KAUZA #2: Slovenské prezidentské volby

První kolo slovenských prezidentských voleb se konalo 16. března, druhé kolo proběhlo o dva týdny později 
30. března. Kompletní seznam kandidátů na prezidenta podle slovenského ministerstva vnitra byl následující: 
Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, 
József Menyhárt, František Mikloško, Robert Mistrík, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, 
Juraj Zábojník, Ivan Zuzula (Ministerstvo vnitra SR 2019).  

Za celý rok 2019 bylo publikováno 1750 článků, které obsahovaly kombinaci klíčových slov „Slovensko“, 
„prezidentské“ a „volby“, nejvíce jich bylo v  březnu (488) a dubnu (309). Česká dezinformační scéna 
nepokrývala slovenské prezidentské kandidáty rovnoměrně. Po tom, co na konci února od kandidatury 
odstoupil Robert Mistrík ve prospěch Zuzany Čaputové (ČTK iRozhlas 2019), které vyjádřil plnou podporu a 
vyzval „své“ potenciální voliče, aby hlas dali jediné ženské kandidátce, vyrojilo se velké množství článků, které 
hanily právě Čaputovou. 

Tematicky se některé články snažily napadat její právnické vzdělání a následnou právnickou kariéru (Vlk 
2019), ve větší míře se věnovaly financování její kampaně (Rukojmí.cz 2019b); znovu se opakoval klasický 
ruský narativ o tom, že kampaň této liberální kandidátky byla financovaná USA nebo finančníkem Georgem 
Sorosem. Během probíhající předvolební kampaně dostával velké množství prostoru na české dezinformační 
scéně Štefan Harabin, který byl oblíbencem slovenských dezinformátorů. 

Nosnými tématy předvolební kampaně byla především migrace a LGBT komunita, což jsou témata již 
poněkud tradičně opředená celou řadou mýtů, lží a konspirací. Štefan Harabin patřil mezi kandidáty, kteří 
nejhlasitěji tyto dezinformace a lži sdíleli (Sudor 2019), což se jak českým, tak slovenským dezinformátorům 
zamlouvalo natolik, že o něm psali takřka výhradně pozitivně (Světnička 2019).

Po vyhlášení vítěze se strhla lavina nenávistných a manipulativních článků ohledně Zuzany Čaputové, z nichž 
některé se snažily delegitimizovat její vítězství nízkou volební účastí (Hájek 2019) a někteří politici poplašně 
reagovali na její liberální názory např. tvrzením, že „Čaputová podporuje likvidaci tradiční rodiny, evropských 
křesťanských hodnot a  suverénních národních států...“ (Novák 2019).

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Hongkong-dalajlama-Ujgurove-lidske-organy-Aj-Wej-wej-Tohle-se-moc-libit-nebude-ale-mame-hlas-z-Ciny-Hovori-primo-tamni-expert-na-lidska-prava-594333
https://www.nytimes.com/2019/08/13/world/asia/hong-kong-protests-china.html?auth=login-google
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/slovensko-volby-prezident-robert-mistrik-zuzan-caputova_1902261315_och
http://www.novarepublika.cz/2019/03/mlha-kolem-caputove-houstne-doplneno.html
http://www.rukojmi.cz/clanky/9546-jan-molnar-nepravdive-tvrdenia-v-priebehu-volieb-mgr-zuzany-caputovej-nie-su-trestnym-cinom-uzniesol-vysetrovatel-klamat-je-dovolene-uviedla-gp
https://dennikn.sk/1404981/unaveny-harabin-strasil-ze-do-velkeho-krtisa-moze-prist-200-tisic-migrantov-zostatnil-by-verejnopravne-media/
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/globsec-caputova-harabin-dezinformace-rusko-kreml-safovic.A190430_183804_na_zpravy_inc
http://www.novarepublika.cz/2019/04/sorosova-barbie-na-hrade-zvolili-ji.html
https://www.facebook.com/tomio.cz/posts/2470743406269793
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Na případu slovenských prezidentských voleb se také ukázalo propojení české a slovenské dezinformační 
scény, kdy značné množství článků vydaných na českých dezinformačních webech bylo přejato  z  těch 
slovenských a publikováno ve slovenštině (více než 40 % všech vydaných článků, jak je vidět na grafu).

Zdroj: Facebookový profil Tomia Okamury

Graf č. 8
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ZAHRANIČNÍ KAUZA #3: Útoky na švédskou klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou

Greta Thunbergová je sedmnáctiletá švédská klimatická aktivistka. V roce 2018 jako první ohlásila páteční 
stávku za klima před švédským parlamentem. Od té doby vzniklo hnutí Fridays for Future, které po celém 
světě organizuje páteční stávky a Thunbergová vystupuje v mnoha institucích po celém světě, kde se snaží na 
klimatickou krizi upozornit.

První článek roku 2019 obsahující jméno Grety Thunbergové vyšel na Pravém prostoru na konci ledna 
(Kechlibar 2019a). Švédská aktivistka je zde krátce zmíněna v článku, který se věnuje celoevropskému trendu 
odchodu od uhlí, pohled na ni však ještě není pejorativní a uvedené informace jsou pravdivé. 

Zájem tuzemských dezinformátorů o Gretu narůstal postupně během roku, poprvé bylo publikováno 
větší množství článků v květnu (96), kdy se na její konto negativně vyjádřil v rozhovoru pro Blesk prezident 
Miloš Zeman a nazval ji „hysterkou“ (Simao 2019). Výroky a chování českého prezidenta jsou ze strany české 
dezinformační scény přijímány obvykle nekriticky až adoračně, proto řada webů o jeho výrok opřela (První 
zprávy a 2019) své útočné (Odjinud 2019b) články na toto téma.

V červenci Thunbergová oznámila, že v srpnu přepluje na lodi Malizia II, která je poháněná větrem, solárními 
panely a vodními turbínami, Atlantický oceán. V Severní Americe se v září zúčastnila mimo jiné summitu 
OSN pro klimatickou akci (UN Climate Action Summit) (Haynes 2019) a mluvila ve Sněmovně reprezentantů 
amerického kongresu (U.S. House of Representatives Committee on Foreign Afairs 2019). Ve stejný měsíc 
navíc proběhla celosvětová stávka, které se zúčastnily asi 4 miliony lidí (Barclay a Resnick 2019). 

Z  celkového počtu 1684 článků jich z  těchto důvodů bylo publikováno nejvíce v  září (363) a více než 70 
% s negativním sentimentem. Sledované stránky specificky komentovaly emotivní projev Thunbergové na 
zmiňovaném klimatickém summitu, sváděly veškeré problémy (včetně klimatických) na tzv. globalisty a 
utíkaly (Pozorovatelka 2019) k  ruské pomoci či se nechaly unést do bizarního světa konspirací (Vedoucí 
kolotoče 2019f), v němž nás ekologický aktivismus údajně dožene ke konzumaci lidského masa.

V případě této kauzy docházelo ze strany tuzemských dezinformátorů k abnormální míře argumentačních 
faulů toho nejhrubšího zrna, kdy místo toho, aby jakkoliv konstruktivně přispěli do debaty o klimatu, útočili 
na mladou Švédku tím nejprimitivnějším způsobem: napadali její integritu zesměšňováním lehké formy 
autismu (Brand 2019), kterou trpí, atakovali její rodiče (Brand 2019) nebo záměrně zveličovali dopad Gretina 
počínání na planetu Zemi (Skrytá pravda 2019a). 

K  podobné strategii se snížil i bývalý český prezident Václav Klaus, když se v rozhovoru pro Parlamentní 
listy nevybíravě vyjádřil o Grétě jako o oběti vlastních rodičů a nazval ji chudákem. Neopomněl nám všem 
připomenout, že „tak bychom to (Gretu a její počínání) měli chápat a vnímat“ i my ostatní (Panenka 2019a). 
Tento rozhovor následně recykloval také český Sputnik (Sputnik 2019h) nebo AC24 (AC24 2019).

Zdroj: Czechfreepress

https://pravyprostor.cz/konec-uhli/
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika-s-prezidentem-v-lanech/605581/zeman-v-razi-idiot-hysterka-a-vztekly-dedek-schytali-to-sobotka-i-16leta-divka.html
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/hrad-ma-jasno-sestnactileta-greta-thunbergova-ze-svedska-je-hysterka/
https://www.euportal.cz/Articles/21120-takhle-milos-zeman-odpalkoval-globalne-oteplovaci-sestnactiletou-hysterku-gretu-thunbergovou-i-zaskolacke-protestujici-studenty-.aspx
https://time.com/5637506/greta-thunberg-atlantic-americas-trip/
https://foreignaffairs.house.gov/hearings?ID=206DAC73-8EAB-41CA-96F7-2C2FD5B47E46
https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/9/20/20876143/climate-strike-2019-september-20-crowd-estimate
http://www.novarepublika.cz/2019/09/kravy-prasata-greta-krive-zrcadlo.html
https://aeronet.cz/news/video-greta-thunberg-ma-nove-programovaci-video-ktere-podprahove-utoci-proti-americkemu-petrodolaru-a-saudske-arabii-video-obsahuje-mappingove-grafotomy-a-audiotomy-pro-podprahove-programovani/
http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/greta-to-proste-cele-nedomyslela.html
http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/greta-to-proste-cele-nedomyslela.html
http://skrytapravda.cz/domaci/2676-bozska-greta-thunberg-nam-zachranila-prirodu-o-diky-bozska
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Konec-sveta-Exprezident-Klaus-o-Grete-EU-a-klimatu-Chysta-se-akce-profesoru-se-vzkazem-Klimaticka-krize-neni-592908
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Konec-sveta-Exprezident-Klaus-o-Grete-EU-a-klimatu-Chysta-se-akce-profesoru-se-vzkazem-Klimaticka-krize-neni-592908
https://cz.sputniknews.com/nazory/2019082410570570-kremlik-klimaticka-mafie-zneuziva-gretu-s-cilem-snizit-zivotni-uroven-lidstva/
https://ac24.cz/cs/-/klimaticka-mafie-zneuziva-gretu-s-cilem-snizit-zivotni-uroven-lidstva-?redirect=%2Fcs%2Fuvod%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6LN4ieZ8eFrT%26p_p_lifecycle%3D2%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_resource_id%3DgetRSS%26p_p_cacheability%3DcacheLevelPage
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ZAHRANIČNÍ KAUZA #4: Volby do Evropského parlamentu a další události spjaté s Evropskou unií

Zájem o téma Evropské unie je ze strany dezinformátorů značný a v  žádném případě se netýká pouze 
nahodilých a občasných situací či událostí. Tento evropský integrační projekt je terčem útoků ze strany 
dezinformační scény prakticky za cokoliv, co udělá nebo neudělá, na sledovaných webech vyjde denně 
průměrně 41 článků, jež obsahují klíčová slova „Evropská“ a „unie“ a pouze 7 % z  nich vykazuje pozitivní 
sentiment, plných 60 % článků vykazuje jednoznačně negativní sentiment a zbytek je buď neutrálních nebo 
ambivalentních.

Dezinformační kampaň namířená proti EU je vedena permanentně a většina obecných narativů zapadá do 
ruského dezinformačního vzoru. Dlouhodobým cílem dezinformačních kampaní je podkopání demokracie, 
relativizace pravdy, vyvolání ztráty důvěry v  liberalismus, instituce státní i nadnárodní a tradiční média. Je 
v nejvyšším zájmu Ruské federace, aby tento integrační projekt neuspěl, což je zároveň i jedním z hlavních 
důvodů, proč je EU tématem, kterému se dezinformátoři věnují s takovou pečlivostí. 

Dezinformační servery o Evropské unii píší především v souvislosti s přistěhovalectvím, kdy je Brusel mnohdy 
označován za organizátora (Zvědavec 2019a) migrace a propagátora islamizace, který se snaží zničit evropskou 
civilizaci (Kobza 2019). Druhým výrazným narativem je předávání národní suverenity Bruselu (Admin 2019), 
další témata se liší podle aktuálního dění, přičemž tón zůstává vůči EU vždy kritický. 

Časté je například označování kroků EU regulujících internetový prostor za cenzuru (Svobodová 2019). Tyto 
narativy se v různých obměnách opakují při jakékoliv příležitosti, jako byla například žaloba Evropské komise 
na státy Visegrádské čtyřky za neplnění uprchlických kvót (Vedoucí kolotoče 2019a), nebo i kdykoliv mimo 
speciální události; stále se objevují opakující se lživé články o tom, že ČR platí EU více peněz, než dostává, 
nebo že nám zakazuje/přikazuje nejrůznější věci (Kopecký 2019).  

Zdroj: Svobodné noviny

http://www.zvedavec.org/vezkratce/16302/
https://www.euportal.cz/Articles/20919-evropska-komise-opetovne-potvrzuje-ze-eu-je-peclive-pripravovanou-cestou-do-pekel-znicenim-evropske-civilizace-ve-smyslu-kalergiho-orwella-a-huxleyho.aspx
http://svobodnenoviny.eu/ultimativni-pozadavek-a-merkelove-vuci-clenskym-zemim-eu-na-uplne-odevzdani-jejich-suverenity-bruselu-stale-bez-reakce-nasich-predstavitelu-6-dil/
https://www.euportal.cz/Articles/21636-facebook-pujde-pred-soud-za-cenzuru.aspx
https://aeronet.cz/news/ceska-republika-v-roce-2018-v-tichosti-prijala-47-migrantu-ze-syrie-iranu-iraku-afghanistanu-a-udelila-jim-azylove-statusy-vybusnou-informaci-praskla-na-vladu-andreje-babise-na-ceske-televizi/
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/hoax-fake-news/1507-myty-a-dezinformace-o-evropske-unii-opet-rezonuji-verejnym-prostorem
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Volby do Evropského parlamentu (EP) se konaly mezi 23. a 26. květnem 2019. Celkem se volilo 751 poslanců 
ze všech zemí EU. Dezinformační kampaň před volbami do EP začala již na začátku roku, kdy už v  lednu 
jsme mohli zaznamenat zvýšený počet článků, které pojednávaly právě o této události. Sledované weby se 
v míře „informování“ zcela vyrovnávaly mainstreamu a v měsících březnu, dubnu a květnu jej v počtu článků 
předčily (v dubnu dokonce o více než 200). Celkové srovnání za rok 2019 lze vidět na grafu.

V  polovině července 2019 byla po velmi složitých a dlouhých vyjednávání předsedkyní Evropské Komise 
zvolena německá politička Ursula von der Leyenová. V souvislosti s novou předsedkyní komise se objevila 
celá řada různých lží, polopravd a konspiračních teorií, ze kterých si pravidelný čtenář dezinformačních webů 
mohl vybrat. 

Pro server pravdive.eu (Kechlibar 2019b) nebyla Ursula von der Leyenová dostatečně konzervativní a 
jejímu zvolení pomohla skutečnost, že ovládá francouzštinu, díky čemuž si tato matka sedmi dětí naklonila 
francouzského prezidenta Macrona natolik, že její zvolení podpořil. 

Jiný článek (Argumenty a fakta 2019a) nabídl katastrofický scénář, v němž nová komisařka Českou republiku 
definitivně „zbavuje kontroly nad vlastním osudem“. Europoslanec za SDP Ivan David poskytnul rozhovor 
Parlamentním listům, v němž demonstroval nepřijatelnost Ursuly von der Leyenové jako předsedkyně komise 
prohlášením o směřování EU směrem k unitárnímu státu, „v němž bychom museli být poslušni Berlínu 
prostřednictvím Bruselu. A do jisté míry i Washingtonu prostřednictvím Berlína a Bruselu.“ (Kříž 2019a) 

Míra aktivity české dezinformační scény ohledně Evropské unie naznačuje, že téma je pro dezinformátory 
velmi důležité a dělají všechno pro to, aby negativní pohled na EU ze společnosti zůstal živý a nevymizel. 
Nutno podotknout, že se naneštěstí na české politické scéně najde nemalé množství politiků, kteří k tomu 
rádi a hodně přispívají, a na útocích na EU si de facto postavili svůj předvolení program. 

Skutečnost, že situace je v  ČR závažná a dezinformační kampaně fungují, dokládá také závěrečná zpráva 
Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, které spadá pod ministerstvo vnitra. V závěru roku 2019 
zadalo CTHH realizaci výzkumu veřejného mínění k problematice dezinformací ze strany Centra pro výzkum 
veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd ČR a ze zprávy (Spurný 2019) vyplývá, 
že dezinformace o EU padly u českých občanů na úrodnou půdu. „Z celé sady otázek, na které odpovídali 
občané ČR starší 15 let, je nejvíce přijímaný výrok, že Evropská unie diktuje ČR, co má dělat, a narušuje státní 
suverenitu ČR‘. S tímto výrokem uvedlo souhlas 70 % občanů, z toho 27 % rozhodně souhlasí a 43 % spíše 
souhlasí. S výrokem nesouhlasila méně než čtvrtina (24 %) občanů, z toho 6 % uvedlo, že rozhodně nesouhlasí 

Graf č. 9

http://pravdive.eu/news/130083/ursula-kdo
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Je-to-jiste-Na-stole-bude-znovu-tema-rozmistovani-imigrantu-prozradil-europoslanec-Ivan-David-587880
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/vyzkum-verejneho-mineni-k-problematice-dezinformaci.aspx
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a 18 % spíše nesouhlasí. Zároveň jde o výrok s nejmenším podílem odpovědí ,neví‘, což svědčí o poměrně 
silném ukotvení tématu ve veřejném mínění.“

ZAHRANIČNÍ KAUZA #5: Impeachment amerického prezidenta Donalda Trumpa

Impeachment je politický proces probíhající v  americkém Kongresu. V  první fázi se ve Sněmovně 
reprezentantů řeší samotná obvinění. Pokud se odhlasuje, že jsou obvinění oprávněná, impeachment se 
přesouvá do Senátu na přelíčení. Po jeho konci hlasují senátoři, zda prezidenta odsoudit. Pro jeho odsouzení 
je nutná dvoutřetinová většina. Pokud je odsouzen, nahrazuje ho ve funkci vicepremiér (BBC 2019c). 

Navzdory tomu, že Spojené státy americké patří mezi běžné terče kritiky ze strany tuzemských dezinformačních 
webů, obvykle se témata týkající se této země mezi ostatními zahraničními kauzami ztratí. Snaha americké 
demokratické strany sesadit prezidenta Donalda Trumpa z prezidentského postu mezi zahraničními tématy 
na české dezinformační scéně několik týdnů vyčnívala jak množstvím článků, tak mírou obsažených emocí. 

Demokratická strana přistoupila k tomuto kroku po tom, co vyšlo najevo, že americký prezident Donald 
Trump využil svého postavení k vlastnímu prospěchu a vydíral ukrajinského prezidenta Volodymyra 
Zelenského (ČT24 2019a). Požadoval, aby Kyjev vyšetřoval jeho politického rivala, bývalého demokratického 
viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera, který působil v ukrajinské petrochemické společnosti, které 
bezprostředně předtím zablokoval.

Pro české dezinformační stránky, které slouží ruským zájmům, byla kauza důležitá, protože Trump je pro 
Rusy výhodný prezident, kterému se daří rozdělovat americkou společnost, a jeho případné odvolání by pro 
ně nebylo výhodné. Český Sputnik tak jednoznačně šířil ruský narativ, když převzal článek o tom, že Trump 
přece se Zelenským ani mluvit nechtěl a všechno je to chyba amerického ministra energetiky Ricka Perryho 
(Sputnik 2019e). 

Na webu zvedavec.org vyšel konspirační článek o tom, že demokratická strana účelově vytvořila „Ukrainegate“, 
aby zastřela jinou kauzu, kterou způsobil právě Biden (The Saker 2019). Na webu Rukojmí situaci v USA 
dokonce nazývali „barevnou revolucí“ a považovali vyvolaný proces o odvolání prezidenta za nezákonný 
(Vyvadil 2019).   

Zdroj: Sputnik

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-39945744
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2935148-bily-dum-chtel-obsah-hovoru-mezi-trumpem-a-zelenskym-utajit-tvrdi-stezovatel
https://cz.sputniknews.com/svet/2019100610781186-axios-trump-zavolal-zelenskemu-pouze-na-zadost-ministra-energetiky-usa/
http://zvedavec.org/komentare/2019/10/8045-reakce-na-pokus-demokratu-obvinit-trumpa.htm
http://www.rukojmi.cz/clanky/8949-je-to-statni-prevrat-rekl-trump
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FENOMÉNY

Na základě dlouhodobého sledování dezinformačních webů a monitorování jejich obsahu jsme identifikovali 
čtyři fenomény, které se výrazně projevily na dezinformační scéně v roce 2019 a do jisté míry ji proměnily. 
Jedná se o dlohodobější fenomény, které přinášejí něco nového do našeho poznání o charakteru jednotlivých 
stránek i celé dezinformační scény.

1. Antiseministmus na Aeronetu

2. Viditelná snaha Sputniku publikovat apolitický a zábavnější obsah za účelem vyšší důvěryhodnosti a 
většího dosahu

3. Propojení české a slovenské dezinformační scény

4. Útoky na veřejnoprávní média 

FENOMÉN #1: Antisemitismus na Aeronetu

Antisemitismus na jednom z  nejsledovanějších českých dezinformačních serverů je stále zjevnější. První 
články osahující slova „sionismus“ nebo „židé“ se na webu objevily v roce 2015 a v průběhu let se jejich počet 
postupně zvyšoval. Mezi roky 2018 a 2019 jsme však zaznamenali zásadní nárůst o téměř 100 %, jak je možné 
vidět i na grafu.

Spočítali jsme množství článků od roku 2014, protože v únoru 2014 se Aeronet definitivně změnil z uzavřené 
komunity na otevřený „zpravodajský web“. V roce 2019 web Aeronet publikoval 286 originální článků a 119 
z nich obsahovalo antisemitismus v různé míře od mírného náznaku až po otevřené útoky na židy a jejich 
víru. Vzhledem k tomu, že podle dostupných informací získaných novinářem Respektu Ondřejem Kundrou 
a Anetou Snopovou z pořadu Reportéři ČT za webem stojí jeden člověk jménem Marek Pešl, je možné, že se 
jedná o projev jeho osobního názorového „vývoje“. On sám však tvrdí, že existuje ještě někdo další, kdo tzv. 
určuje směr, je tedy otázkou, zda pronikající antisemitismus nepramení odtud.

Graf č. 10
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Do tzv. židovského sionismu se Aeronet opřel (Vedoucí kolotoče 2019c) například, když napsal (Vedoucí 
kolotoče 2019b), že za střelbou sériového vraha v ostravské nemocnici na konci minulého roku stojí „židovská 
válka“ a „stopy vedou k rodině Rothschildů“. 

FENOMÉN #2: Viditelná snaha Sputniku publikovat apolitický a zábavnější obsah za účelem vyšší 
důvěryhodnosti a většího dosahu

Český Sputnik začal fungovat v březnu roku 2015 a od té doby zásadně změnil svou editoriální politiku. Dříve 
byly články jednostranně zaměřené na politické události vesměs spjaté s Ruskem. Postupně se měnil způsob, 
jakým Sputnik vybíral témata na články k publikace a výrazně rostl i celkový počet vydaných článků. 

V roce 2019 došlo v oblasti editoriální politiky Sputniku k několika zásadním změnám a jednou z nich je 
snaha publikovat apolitické články za pravděpodobným účelem zvýšení důvěryhodnosti a dosahu. V dobách 
politického klidu, kdy se na mezinárodním a domácím poli neděje nic důležitého, publikuje Sputnik články, 
které nemají nic společného s politikou. Často se jedná o články o životním stylu plné tipů, jak být zdravý a 
fit, nebo bulvární články o celebritách. Tento typ článku výrazně zvyšuje pocit důvěryhodnosti webu a jeho 
dosah na sociálních sítích. Teprve když se stane událost, jejíž vnímání českými občany chce Kreml ovlivnit, 
začnou publikovat články, které jsou propagandistické a silně proruské.

Zdroj: Aeronet

Zdroj: Sputnik

https://aeronet.cz/news/federace-zidovskych-obci-cr-se-pripojila-k-piratum-a-rovnez-utoci-na-aeronet-s-tim-ze-pry-nas-investigativni-clanek-o-masakru-ve-fn-ostrava-vyvolava-protizidovske-nalady-nase-kritika-nesmeruje/
https://aeronet.cz/news/desiva-konspirace-masakr-v-ostravske-nemocnici-bude-vyuzit-k-odvedeni-pozornosti-od-vecerni-demonstrace-milionu-chvilek-v-praze-v-cekarne-strilel-profesional-zasahy-na-rozhlednu-hlava-krk-hlava/
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V  srpnu 2019 byla na českou doménu Sputniku přidána i nová rubrika věnující se výhradně celebritám 
(Sputnik 2019a); první článek vyšel 29.8.2019 a byl o tom, jak si modelka Simona Krainová „skočila do 
obchodu pro okurky a vajíčka polonahá pouze v růžových sexy plavkách“ (Sputnik 2019j). 

Skutečnost, že tam tato rubrika (která se v hlavní nabídce na webu nedá najít) opravdu přibyla až v srpnu 
loňského roku, dokládá i web archive (Internet Archive WayBackMachine, přístup 7. ledna 2021). Obsahově 
si tato rubrika s  klasickým bulvárem nezůstává nic dlužná a směle se mu vyrovnává. Takřka výlučně se 
„články“ týkají žen (modelek, hereček, zpěvaček atd.) a jejich jména se často opakují – oblíbená je například 
již zmíněná Simona Krainová, zpěvačka Lucie Bílá (Sputnik 2019c) nebo Tereza Kerndlová (Sputnik 2019k). 

Hodnotově a informačně nepřináší tento typ „novinařiny“ Sputniku prakticky nic, zvyšuje však u čtenářů 
pocit důvěryhodnosti a neutrality (mají větší tendenci věřit „zpravodajství“ na webu, který nepublikuje 
stoprocentně a okatě jen ruskou propagandu). Z  hlediska vnímání sentimentu článků se Sputniku tato 
strategie daří, neboť článků, u kterých lze naměřit neutrální sentiment, na webu rok od roku přibývá, jak lze 
vidět i na grafu. Procentuální zastoupení článků s neurálním sentimentem vyrostlo z 9,5 % v roce 2017 a 19 
% v roce 2018 na 23,2 % v roce 2019. Zajímavé navíc je, že navzdory tomu, že se celkový počet originálních 
článků v roce 2019 o 1009 snížil, počet článků s neutrálním sentimentem se o 384 zvýšil.

Graf č. 11

https://cz.sputniknews.com/celebrity/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019082910600487-polonaha-topmodelka-simona-krainova-pouze-v-ruzovych-sexy-plavkach-skocila-do-obchodu-pro-okurky-a/
https://web.archive.org/web/20190415000000*/https:/cz.sputniknews.com/celebrity/
https://cz.sputniknews.com/celebrity/2019112010987033-neni-dulezite-kde-ale-s-kym-53leta-lucie-bila-ukazala-jak-ji-liba-mlady-manzel/
https://cz.sputniknews.com/celebrity/2019100910798274-muzi-chteji-papat-ten-lakavy-sexy-zadecek-odvazne-foto-terezy-kerndlove-z-plaze--/
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FENOMÉN #3: Propojení české a slovenské dezinformační scény

Velmi významným fenoménem současné české dezinformační scény je její propojení s tou slovenskou. Čeští 
dezinformátoři začali výrazně častěji sahat k sousedním dezinformátorům pro inspiraci a „zdroje“. Tamější 
největší dezinformační stránky Zem a vek a Hlavné správy (a další) jsou stále frekventovaněji citovány 
jako „zdroj“ na české dezinformační scéně. Mnohem více jsou také pokrývány události ze Slovenska a ze 
zahraničních témat mají prioritu. 

Nejvýznamněji se to projevilo u jediného oficiálně ruského média Sputniku. Sputnik ve slovenské verzi 
nefunguje, slovenská agenda je však nyní částečně pokrývána verzí českou. Události obou zemí se často 
překrývají a vzájemně se ovlivňují. Počet článků na českém Sputniku zabývajících se Slovenskem se v roce 
2019 rapidně zvýšil, jak je vidět na následujícím grafu.

Extrémní nárůst lze pozorovat od roku 2018, což je způsobeno zejména tím, že v polovině toho roku byla 
do Sputniku přidána nová sekce věnovaná výhradně Slovensku. Důkazy je možné dohledat ve webovém 
archivu, kde lze vidět, že 2. července tam sekce o Slovensku ještě nebyla, ale 30. srpna už ano. Předpokládaným 
důvodem zařazení zvláštní slovenské sekce je skutečnost, že začátkem roku 2019 se na Slovensku konaly 
prezidentské volby a mnoho Slováků s hlasovacím právem v České republice trvale pobývá.

Díky aplikaci Monitora můžeme sledovat i to, v jakém jazyce byly články publikovány. Přijmeme-li předpoklad, 
že články napsané ve slovenském jazyce nejpravděpodobněji pocházejí ze slovenského dezinformačního 
zdroje, pak je nárůst skutečně drastický, což znázorňuje následující graf. Od roku 2016, kdy články ve 
slovenštině tvořily pouze 0,8 % celkového obsahu českých dezinformačních webů, došlo k  významnému 
posunu, kdy v roce 2019 články ve slovenském jazyce tvořily až 22,5 % celkového obsahu. Jejich počet rostl 
i navzdory tomu, že absolutní počet článků vydaných na české dezinformační scéně mezi roky 2018 a 2019 
klesl.

Graf č. 12
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FENOMÉN #4: Útoky na veřejnoprávní média 

Útoky na veřejnoprávní média nabrala alarmující intenzitu. Mezi roky 2017 a 2018 se počet článků, které 
útočily na veřenoprávní média, a to především na Českou televizi, zdvojnásobil a tato míra se držela i v roce 
2019. Cílem těchto útoků je podkopat důvěryhodnost veřejnoprávních médií, vzbudit v občanech pocit, že 
jsou zbytečná a že ona jsou ti skuteční šiřitelé dezinformací. 

Během uplynulého roku bylo možné vypozorovat, že většina útočných článků nevychází od  samotných 
provozovatelů dezinformačních webů. Obvykle se jedná o příspěvek, jehož autorem je aktivní politik, 
případně je to recyklace ze sociálních sítích nebo jiného veřejného projevu nějakého aktivního politika. Ve 
spojitosti s Českou televizí se na dezinformačních serverech rovněž často objevuje volání po zrušení (Odjinud 
2019a) koncesionářských poplatků.

Skutečnost, že se zástupci některých politických stran velmi negativně vymezují vůči českých veřejnoprávním 
médiím, dokládá například prohlášení europoslance Ivana Davida z  SPD, který Českou televizi na serveru 
EUportál dokonce označil za „hlavní zdroj dezinformací v České republice“ (David 2019). 

Graf č. 13

Zdroj: EUportál

https://www.euportal.cz/Articles/21783-koncesionarske-poplatky-jsou-kryti-pro-nehoraznou-dan-lide-si-tak-kupuji-zbozi-ktere-si-neobjednali-lide-v-cr-plati-vybranou-skupinu-lidi-kteri-ridi-ct-a-kteri-si-delaji-co-chteji.aspx
https://www.euportal.cz/Articles/21665-ceska-televize-je-hlavnim-zdrojem-dezinformaci-v-ceske-republice.aspx
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Hojně pokryta (Argumenty a fakta 2019b) byla také například stížnost pozůstalých po přeživších z vypálených 
Lidic na reportáž České televize. V té je zmíněn případ lidické ženy, jež měla udat židovskou nájemnici, s čímž 
lidické děti nesouhlasí. O poznání absurdněji byla Česká televize kritizována třeba za to, že neinformovala o 
českém působení nadace Open Play (Pravý prostor 2019b), kterážto byla v Německu a Rakousku obviněna ze 
zneužívání dětí v mateřských školkách. Toto je však poněkud těžké České televizi vyčítat, neboť tato nadace 
v českých mateřských školách vůbec nepůsobí (Cemper 2019a). 

V září se pak dezinformátorům situace zkomplikovala, a to když se na dezinformačních serverech objevila řada 
článků oslavujících moderátora Českého rozhlasu Luboše Xavera Veselého (Höppner 2019). Ten se do jejich 
přízně dostal právě svojí přestřelkou s Českou televizí, do níž se nevybíravě pustil poté, co byl redaktorkou ČT 
konfrontován ohledně rozhovoru, který ve svém pořadu vedl s premiérem Andrejem Babišem. Tato kauza 
rezonovala i tradičními kritiky České televize ze sněmovny, jako je  Tomio Okamura (Sputnik 2019b) či Václav 
Klaus ml. (Parlamentní listy 2019b), jenž podpořil vzápětí ohlášenou kandidaturu Luboše Xavera Veselého 
do Rady ČT. 

Navzdory tomu, že část českých politiků systematicky pracuje na podkopávání důvěry občanů ve 
veřejnoprávní média, nejedná se zatím o kritický stav, jak je tomu například v Maďarsku nebo v Polsku, kde 
veřejnoprávní média postupně slábnou a podlehají tamějším vládám. Česká veřejnoprávní média si, pokud 
jde o důvěryhodnost, mezi občany stále stojí nejlépe ze všech zpravodajských médií v  ČR, konkrétně za 
nejdůvěryhodnější informační médium Češi považují Český rozhlas (Lioliasová 2019).   

POLITICI, KTEŘÍ ŠÍŘÍ DEZINFORMACE 

Česká dezinformační scéna se mimo jiné vyznačuje tím, že častými přispěvateli na dezinformační weby 
jsou sami aktivní politici jak s mandátem, tak i mimo funkci. U některých politických stran, které naplňují 
charakter populismu a mají velmi ideologicky vyhraněný politický program, je to způsob, jak dostat svoje 
názory na různé události a problematiky k potenciálním voličům tak, aby vypadaly jako fakta. 

Velkým problémem je uzavření voličů těchto stran do sociálních bublin, díky kterým mají pocit, že se žádné 
jiné názory ve společnosti nevyskytují nebo v nich umocňují pocit, že to, co tito politici sdílí, je jednoznačná, 
nezpochybnitelná a jediná pravda. Jedná se o kombinaci příspěvků na sociálních sítích s  příspěvky na 
dezinformačních webech, které se snaží svým designem vypadat jako důvěryhodné zpravodajské servery. 
Pokud pak jejich oblíbený politik napíše příspěvek na sociální sitě, který obsahuje lži a manipulace, a následně 
si totéž přečte i na tomto „zpravodajském“ serveru, snadno mu uvěří, nehledá ždáný jiný zdroj k potvrzení 
informací a klade si otázku, proč o tom veřejnopráví a mainstreamová média nepíší, což jeho důvěru v ně 
nahlodává a snižuje. 

Tabulka nabízí přehled všech lídrů relevantních politických stran v českém stranickém systému seřazených 
podle toho, jak často se na sledovaných dezinformačních webech obejevují články, pod nimiž jsou uvedeni 
jako autoři. Jak bylo uvedeno již na začátku, dezinformační weby odmítly komunikovat, takže nelze s jistotou 
konstatovat, že všechny články jsou skutečně z pera konkrétních politiků. Například u Parlamentních listů 
nebo Sputniku se jedná o zavedenou praxi, kdy přetiskují statusy politiků ze sociálních sítí bez jejich vědomí. 

V tabulce č. 3 uvádíme články, pod kterými jsou sledovaní politici přímo podepsaní, ať už se jedná o jejich 
vlastní vědomý počin, nebo jsou na těchto webech recyklovány jejich příspěvky ze sociálních sítí bez jejich 
obeznámení s touto skutečností. Nezapočítávali jsem rozhovory s těmito politiky.

https://pravyprostor.cz/skandal-sexualni-zneuzivani-deti-v-nemeckych-materskych-skolach-nadace-original-play-pusobi-i-v-cr-video/
https://manipulatori.cz/hoax-sexualni-zneuzivani-deti-v-nemeckych-materskych-skolach-nadace-original-play-pusobi-i-v-cr/
http://www.novarepublika.cz/2019/09/desive-trestni-komando-z-ceske-televize.html
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019092810742865-ceska-televize-pripomina-medialni-mafii-okamura-zuctoval-s-poradem-newsroom/
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Valka-Xaver-po-prasarne-od-CT-zacal-zbrojit-S-Klausem-ml-v-zadech-597649
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Valka-Xaver-po-prasarne-od-CT-zacal-zbrojit-S-Klausem-ml-v-zadech-597649
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesky-rozhlas-medium-duveryhodnost-duvery-verejnopravni-pruzkum_1906131720_lac
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Tabulka č. 3
Politik/dezinformační web 2016 2017 2018 2019 Celkem

TOMIO OKAMURA
Vlastenecké noviny 104 142 304 255 805

Parlamentní listy 75 39 185 208 507

Rukojmí.cz 0 0 33 54 87

Euportál, Eportál, Eurabia 1 1 64 45 111

Celkem 180 182 583 562 1510

ANDREJ BABIŠ
Parlamentní listy 111 82 273 227 693

Vlastenecké noviny 2 14 29 38 83

Celkem 113 96 302 265 776

PETR FIALA
Parlamentní listy 126 127 145 132 530

VOJTĚCH FILIP
Parlamentní listy 46 66 63 93 268

Vlastenecké noviny 4 17 23 17 61

Celkem 50 83 86 110 329

MARIAN JUREČKA
Parlamentní listy 117 59 22 58 256

VÁCLAV KLAUS ML.
Vlastenecké noviny 31 48 52 46 177

Euportál 0 0 6 7 13

Celkem 31 48 58 53 190

IVAN BARTOŠ
Parlamentní listy 8 24 42 56 130

VÍT RAKUŠAN
Parlamentní listy 0 7 24 42 73

MARKÉTA PEKAROVÁ-ADAMOVÁ
Parlamentní listy 13 17 15 15 60
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Z lídrů je jednoznačně nejaktivnější předseda SPD Tomio Okamura, který dezinformační sítě využívá přesně 
podle výše popsaného vzoru. Mnoho jeho statusů z Facebooku recykluje na sledovaných dezinformačních 
serverech, nejvíce na Vlasteneckých novinách, Parlamentních listech a na serveru Rukojmí.cz. Jeho nejčastější 
příspěvky se týkají vylhaných informací o  migraci (Okamura 2019b) a útoků na Evropskou unii prakticky za 
cokoliv, co udělá nebo neudělá, včetně srovnávání (Okamura 2019c) EU s nacistickou říší. 

Dochází zde k nesmyslné dichotomii, kdy útočí na Evropskou unii často kvůli tomu, že údajně uzurpuje naši 
severenitu, má příliš mnoho kompetencí a rozkazuje nám, zatímco jindy na ni útočí za to, že v nějaké oblasti 
(ve které EU často vůbec nemá výlučné pravomoce a řešení je na jednotlivých národních vládách) nedělá 
dost, rozhoduje příliš pomalu a příliš málo. 

Zajímavostí je, že tento soulad Tomia Okamury a dezinformační scény byl v minulém roce narušen slovní 
přestřelkou (Vedoucí kolotoče 2019j), která se rozhořela mezi ním a Aeronetem, jedním z nejčtenějších 
dezinformačních webů. Ačkoli značná část elektorátu SPD patří mezi čtenáře těchto serverů, které zároveň 
s politikou strany nezřídka sympatizují, Aeronet si minulý rok vůči SPD nebral servítky (Vedoucí kolotoče 
2019e). Pustil se například do jejího místopředsedy Radima Fialy (Vedoucí kolotoče 2019h) či kritizoval 
vnitrostranické poměry (Vedoucí kolotoče 2019i) po odchodu poslance Lubomíra Volného. 

Okamura se pak rozhodl přejít do protiútoku (Okamura 2019d) a na svém facebookovém profilu označil 
Aeronet za operaci pod falešnou vlajkou, kdy server pouze předstírá vlastenectví, ale ve skutečnosti slouží 
nadnárodním globalistickým elitám. Články kritizující Aeronet se poté objevily i na dezinformačních webech 
Czech Free Press či Protiproud (Pokorný 2019).

Vzhledem k tomu, že Parlamentní listy jsou v seznamu vedeny jako jednoznačná dezinformační platforma, 
je zjevné, že dezinformační servery k šíření svých názorů využívají všichni lídři relevantních politických stran. 
Předseda a zakladatel hnutí ANO Andrej Babiš a předseda KSČM Vojtěch Filip kromě Parlamentních listů 
využívají též Vlastenecké noviny. Pokud jde o premiéra Babiše, obvykle se tam objevují přepisy jeho týdenních 
„hlášení“ z Facebooku, není jasné, zda na jeho popud, s jeho svolením, či bez jeho vědomí. 

Předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus ml. kromě Parlamentních listů přispívá ještě na Euportál, což je 
pravděpodobně dáno tím, že se významně věnuje problematice Evropské unie a má tendenci útočit na ni 
podobně jako Okamura, což si na webu Euportál najde své čtenáře a potenciální voliče Trikolóry. 

Z opozičních politiků nejčastěji na Parlamentní listy v loňském roce psal předseda ODS Petr Fiala. Z velmi 
konzistentní každoroční aktivity na této platformě lze usoudit, že ji nezneužívá k prosazování radikálnějších 
názorů na nahodilé situace, ale zřejmě mu slouží jako jeden z komunikačních kanálů, kterým lze oslovit určitý 
typ voličů. U ostatních opozičních lídrů se jedná o mizivou aktivitu, kdy se jejich články na Parlamentních 
listech pohybují v řádech desítek za rok, navzdory tomu to nelze vnímat jako zcela neproblematické.

Nejedná se o snahu diskreditovat či kritizovat politiky, jejichž jména jsou uváděna bez jejich vědomí, byť 
je důležité upozornit na to, že se tak děje. Faktem ovšem zůstává, že na české politické scéně se nachází 
skupina politiků, kteří dezinformační weby aktivně využívají jako komunikační kanál ve snaze prezentovat 
své nepodložené názory jako fakta. 

Nejviditělnějším příkladem takového proaktivního chování jsou rozhovory pro dezinformační média. Část 
české politické scény poskytuje rozhovory serverům, o nichž vědí, že jsou dezinformační. Děje se tak především 
proto, že tímto způsobem snadno dostanou svoje názory k potenciálním voličům, a zároveň je to pro ně 
výhodné, protože tento typ rozhovoru bývá nenáročný a nekritický a nejsou při něm konfrontáváni s fakty 
ze strany tázájícího. Nejvíce takových rozhovorů vychází na Parlamentních listech, a proto Bezpečnostní 
centrum Evropské hodnoty spočítalo, kolik rozhovorů poskytli relevantní29 politici této dezinformační 
platformě za rok 2019. Tabulka č. 4 nabízí jejich přehled.

29 Poslanci, senátoři, členové vlády a europoslanci.

https://www.euportal.cz/Articles/21624-tak-tohle-zacina-byt-vazne-ceske-ministerstvo-vnitra-prestalo-vracet-do-madarska-v-cesku-zachycene-nelegalni-migranty-takze-zustavaji-na-nasem-uzemi-.aspx
https://www.facebook.com/tomio.cz/posts/2838250022852461?__tn__=K-R
https://aeronet.cz/news/tomio-okamura-aeronet-slouzi-nadnarodnim-globalistickym-elitam-jedna-se-o-typickou-operaci-pod-falesnou-vlajkou-predseda-spd-neudrzel-nervy-na-uzde-a-zautocil-na-aeronet-pomluvami-a-diskreditacemi/
https://aeronet.cz/news/tomio-okamura-aeronet-slouzi-nadnarodnim-globalistickym-elitam-jedna-se-o-typickou-operaci-pod-falesnou-vlajkou-predseda-spd-neudrzel-nervy-na-uzde-a-zautocil-na-aeronet-pomluvami-a-diskreditacemi/
https://aeronet.cz/news/svodka-o-kmotrech-v-spd-2-3-mamuti-kseftovani-mistopredsedy-spd-se-statnimi-dotacemi-pro-zamestnavani-invalidu-system-jejich-shaneni-a-vyuzivani-pripomina-praktiky-tzv-smejdu/
https://aeronet.cz/news/svodka-o-kmotrech-v-spd-2-3-mamuti-kseftovani-mistopredsedy-spd-se-statnimi-dotacemi-pro-zamestnavani-invalidu-system-jejich-shaneni-a-vyuzivani-pripomina-praktiky-tzv-smejdu/
https://aeronet.cz/news/tajfun-v-spd-poslanec-lubomir-volny-sokoval-na-radiu-odhalenim-procesu-infiltrace-spd-lidmi-z-okoli-prazskych-lobbistu-cssd-a-ods-brutalni-natlak-na-dosazeni-clena-rotary-klubu-na-celo-kandidatky/
https://aeronet.cz/news/tajfun-v-spd-poslanec-lubomir-volny-sokoval-na-radiu-odhalenim-procesu-infiltrace-spd-lidmi-z-okoli-prazskych-lobbistu-cssd-a-ods-brutalni-natlak-na-dosazeni-clena-rotary-klubu-na-celo-kandidatky/
https://m.facebook.com/tomio.cz/posts/2483529788324488?__tn__=C-R
https://www.protiproud.cz/politika/4343-politicky-thriller-v-primem-prenosu-jak-zariznout-okamuru-aeronet-ve-sluzbach-bruselu-zpravodajske-svodky-pro-vedouciho-kolotoce-houstne-to-tu-volby-se-blizi-komu-prospiva-tristeni.htm
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Tabulka č. 4
 č. Jméno Počet rozhovorů
1. Tomáš Zdechovský 18

2. Jaroslav Foldyna 17

3. Hynek Blaško 15

4. Tomio Okamura 12

5. Petr Gazdík 11

6. Ivan David 10

7. Radovan Vích 10

8. Kateřina Konečná 10

9. Jiří Kobza 9

10. Jiří Čunek 9

11. Patrik Nacher 9

12. Zuzana Majerová Zahradníková 8

13. Jan Zahradil 8

14. Jan Hrnčíř 8

15. Lumír Aschenbrenner 8

16. Michael Canov 7

17. Ondřej Benešík 6

18. Tereza Hyťhová 6

19. Jitka Chalánková 6

20. Karel Krejza 6

21. Radek Rozvoral 5

22. Andrej Babiš 5

23. Václav Klaus 5

24. Jana Černochová 5

25. Lubomír Volný 5

26. Marek Benda 5

27. Jaroslav Doubrava 5

28. Jaroslav Bžoch 5

29. Luděk Niedermayer 4

30. Jan Skopeček 4

31. Ondřej Veselý 4

32. Barbora Kořanová 4

33. Jaroslav Zeman 4

34. Ivan Bartoš 3

35. Martin Kupka 3

36. Lukáš Černohorský 3

37. Leo Luzar 3
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38. Alena Dernerová 3

39. Milan Feranec 3

40. Milan Pour 3

41. Stanislav Berkovec 3

42. Ladislav Faktor 3

43. Radim Fiala 2

44. Ivo Valenta 2

45. Alena Schillerová 2

46. Vojtěch Munzar 2

47. Ivo Vondrák 2

48. Jana Mračková Vildumetzová 2

49. Antonín Staněk 2

50. Jiří Valenta 2

51. Tomáš Martínek 2

52. Zdeněk Nytra 2

53. Margita Balaštíková 2

54. Petr Orel 2

55. Petr Pávek 2

56. Pavel Žáček 2

57. Aleš Juchelka 2

58. Ondřej Babka 2

59. Jan Tecl 2

60. Martin Kolovratník 1

61. Jakub Michálek 1

62. Karel Havlíček 1

63. Miloš Vystrčil 1

64. Ladislav Okleštěk 1

65. Monika Jarošová 1

66. Ondřej Profant 1

67. Lucie Šafránková 1

68. Marek Hilšer 1

69. Jan Birke 1

70. Miroslava Němcová 1

71. Karel Schwarzenberg 1

72. Miroslav Grebeníček 1

73. Jan Zahradník 1

74. Jiří Běhounek 1

75. Petr Třešňák 1

76. Lukáš Wagenknecht 1
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77. Lenka Kozlová 1

78. Pavel Juříček 1

79. Pavel Pustějovský 1

80. Miluše Horská 1

81. František Kopřiva 1

82. Jana Pastuchová 1

83. Eva Fialová 1

84. Jakub Janda 1

85. Radek Koten 1

86. Jiří Dolejš 1

87. Stanislav Grospič 1

88. Jan Pošvář 1

89. Rostislav Vyzula 1

90. Jiří Burian 1

91. Jaroslav Dvořák 1

92. Jaroslav Holík 1

93. Pavel Růžička 1

94. Karel Tureček 1

95. Markéta Gregorová 1

96. Mikuláš Peksa 1

97. Tomáš Jirsa 1

98. Jiří Vosecký 1

99. Mikuláš Ferjenčík 1

První desítku co do počtu rozhovorů absolutně ovládla Strana přímé demokracie Tomia Okamury, která 
se svou náklonností vůči dezinformačním webům nikterak netají a mezi českými relevantními politickými 
stranami se vyznačuje nejproaktivnějším chováním vůči dezinformační scéně. 

Druhé, třetí, čtvrté, šesté, sedmé a deváté místo v tomto pomyslém žebříčku zaujímají členové této strany. 
První místo s  osmnácti rozhovory překvapivě zaujal Tomáš Zdechovský z  KDU-ČSL, který se však svými 
názory a postoji vůči Rusku a Číně spíše vymyká charakteristickému profilu pravidelných přispěvatelů na 
dezinformační weby z řad politků. V Evropském parlamentu zastává kritický postoj vůči agresivní politice 
Číny (Chalupa 2020) a hybridní válce vedené Ruskem (Koulová 2020). 

Velmi podobně lze vnímat pozici Petra Gazdíka ze strany Starostové a nezávislí, který poskytl Parlamentním 
listům za minulý rok rozhovorů 11 a dostal se tak na páté místo. Pravděpodobná motivace k poskytování 
rozhovorů této dezinformační paltformě je snaha dostat určitý typ informací ke konkrétnímu typu lidí, kteří 
Parlamentní listy pravidelně čtou. Faktem ovšem je, že tímto způsobem dochází k legitimizaci dezinformačního 
média a zvyšuje to pravděpodobnost, že jej bude za zdroj vyvážených a seriózních informací považovat i 
člověk, který by jinak byl minimálně na pochybách.  

Kromě lídrů politických stran na dezinformační weby přispívají také další politici a následující tabulka nabízí 
přehled čtyřech nejaktivnější s tím, že pátý nejaktivnější ze všech politiků je premiér Andrej Babiš, jehož 
přehled za poslední čtyři roky je uveden v předchozí tabulce, neboť je lídrem strany. V příloze je tabulka, 

https://www.ctidoma.cz/politika/europoslanec-zdechovsky-who-se-mela-prejmenovat-na-cinskou-zdravotnickou-organizaci-59309
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Czexit-Blaboly-za-par-vterin-vyvratitelne-fake-news-Zdechovsky-se-hlasi-do-souboje-argumentu-proti-Okamurovi-621742
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která nabízí přehled všech relevantních českých politiků (aktuálních poslanců, senátorů, členů vlády a 
europoslanců) a jejich aktivity na dezinformačních webech, které jsou uvedené v aktuálním seznamu výše. 

Tabulka č. 5
Politik/dezinformační web 2016 2017 2018 2019 Celkem

IVAN DAVID
Nová republika 0 833 1496 1069 3398

Vlastenecké noviny 12 10 12 49 83

Rukojmí.cz 0 1 18 29 48

Parlamentní listy 0 0 2 3 3

Celkem 12 844 1528 1150 3492

RADIM FIALA
Euportál 0 0 34 512 546

Vlastenecké noviny 32 17 20 43 112

Parlamentní listy 4 6 20 28 58

Celkem 36 23 74 583 716

IVO VALENTA
Parlamentní listy 113 59 202 168 542

Vlastenecké noviny 126 243 266 206 841

Pravý prostor 0 0 1 3 4

Celkem 239 302 469 377 1387

RADEK ROZVORAL
Vlastenecké noviny 146 141 97 143 527

Parlamentní listy 120 11 73 85 289

Svobodné noviny 0 60 59 29 148

Rukojmí.cz 0 0 21 37 58

Celkem 266 212 250 294 1022

Z výše uvedených politiků suverénně vítězí europoslanec Ivan David, který je provozovatelem a šéfredaktorem 
dezinformačního serveru Nová republika, kde mu v roce 2019 vycházelo průměrně až 89 příspěvků měsíčně. 

V souvislosti s Ivanem Davidem pak došlo k další roztržce mezi SPD a Aeronetem, když místopředseda SPD 
Pavel Jelínek zpochybnil (ČT 2019) „přínos“ české dezinformační scény a řekl, že „podrývá bezpečnost a 
obranu naší země“. Aeronet na to reagoval (Vedoucí kolotoče 2019k) velmi ostře článkem, v němž napsal, 
že SPD je pokrytecká strana, kde působí politik (Ivan David), který sám dezinformační web vlastní a nemá 
proto nárok dezinformační scénu jakkoliv kritizovat. Neopomněli přitom v článku zdůraznit, že: „Hnutí SPD 
vyrostlo z české alternativy, z řad čtenářů české alternativy, tzn. z řad Aeronetu, Nové republiky, NWOO, 
AC24, Zvědavce, Sputinku, Parlamentních listů, posluchačů Svobodného vysílače CS, Svobodného rádia a 
omlouvám se všem dalším alternativním projektům, které jsem zde nevyjmenoval, protože Hnutí SPD se v 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/219411000370726/video/710176
https://aeronet.cz/news/video-poslanec-za-spd-sokoval-v-udalostech-a-komentarich-na-ct-24-vyrokem-ze-weby-ceske-alternativy-pry-podryvaji-obranu-a-bezpecnost-zeme-pritom-v-cele-kandidatky-spd-do-eurovoleb-figuroval-david/
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roce 2017 dostalo do Poslanecké sněmovny jen a díky nám, alternativním projektům.“

Druhým nejaktivnějším politikem bez lídrovského postu co do počtu článků na dezinformační scéně byl 
poslanec za hnutí SPD Radim Fiala. Ten se ve svých příspěvcích věnuje především migraci (Fiala 2019c). Jeho 
příspěvky jsou často recyklovány z  jeho facebookového profilu a obvykle jsou to čisté dezinformace. Na 
svém facebookovém profilu například sdílel fotografii, na které bylo možné spatřit skupinu muslimů pálících 
švédskou vlajku (Fiala 2019b). Dle Fialova příspěvku byla fotografie pořízena v současném Švédsku a měla 
dokazovat jeho „islamizaci“. K tomu ovšem posloužit nemohla, neboť pocházela z Bangladéše (Rahman 2010), 
kde byla pořízena před devíti lety, na což u Fialova postu upozornila i švédská ambasáda. Stejná fotografie 
se v českém prostředí ve stejně chybném kontextu objevila již dříve, například před čtyřmi lety v článku na 
dezinformačním serveru Aeronet (Baťa 2015).

Ivo Valenta je majoritním vlastníkem společnosti Our Media, která vydává Parlamentní listy. V minulém roce 
tuto platformu využíval průměrně jednou za dva dny pro publikaci nějakého svého článku. Více článků, u 
nichž je uveden jako autor, však v roce 2019 vyšlo na webu Vlasteneckých novin. Na obou platformách Valenta 
recykluje svoje facebookové statusy obvykle bez jakékoliv změny v textu. Jedná se o články na různorodá 
témata včetně útoků (Valenta 2019a) na Evropskou unii, kritiku byrokratické zátěže malých živnostníků 
(Valenta 2019b) nebo články namířené proti ekologickému aktivismu (Valenta 2019c). 

Radek Rozvoral obvykle na dezinformační platformách šíří dezinformace dle základní křivky, která 
charakterizuje část členů strany SPD. Publikuje negativní články o EU se snahou vyvolat dojem, že České 
republice z Bruselu hrozí totalita (Rozvoral 2019c) a poměrně často se zaměřuje (Rozvoral 2019b) na institut 
referenda (Rozvoral 2019a), které se SPD dlouhodobě snaží prosadit ohledně českého setrvání v EU.

Top 5 osobností (nepolitiků) české dezinformační scény za rok 2019

1. Ondřej Höppner – jedná se o bývalého novináře, který v současnosti patří mezi hlavní osobnosti 
české dezinformační scény (Cemper 2019d), spoluzakládal jeden z nejstarších dezinformačních webů 
Protiproud, jehož doména byla zaregistrována v roce 2011. Podílel se jako spoluautor na volebních 
novinách SPD Na vlastní oči a v roce 2019 založil vlastní dezinformační web Argumenty a fakta, který 
v současnosti patří mezi deset nejčtenějších dezinformačních webů.

2. Petr Hájek – blízký spolupracovník bývalého prezidenta Václava Klause (Syrovátka 2015), zakladatel 
časopisu Reflex, který si v roce 2011 zaregistroval doménu dezinformačního webu Protiproud.cz, jenž 
tím patří mezi nejstarší i nejčtenější dezinformační weby, který má navíc i ruskou verzi. Protiproud je 
oficiálně napojen (Protiproud, přístup 7. srpna 2020) na další dva dezinformační weby: První zprávy 
a Parlamentní listy. 

3. Ondřej Geršl – v roce 2011 založil jeden z nejstarších dezinformačních webů v České republice AC24. 
V žebříčku čtenosti se řadí na čtvrté místo s měsíční návštěvností těsně nad milion. Pro americký 
internetový magazín Coda Story Geršl přiznal, že jeho web není důvěryhodný a že jeho provoz bere 
jako podnikatelský počin, který mu například v roce 2017 vydělal přes jeden milion korun (Cemper 
2019b).

4. Marek Pešl – provozovatel webu Aeronet, nositel přezdívky „VK“ neboli „vedoucí kolotoče“ a jediný 
přispěvatel Aeronetu. Dlouho se skrýval pod různými přezdívkami, nakonec ho však investigativní 
novinář Respektu Ondřej Kundra ve spolupráci s Reportéry ČT vypátrali (Kundra a Snopová 2020). 
Aeronet je třetí nejčtenější dezinformační web v České republice, jeho texty jsou přejímány dalšími 
weby a jeho vliv na čtenáře je značný, což se ukázalo i v  roce 2019 před volbami do Evropského 
parlamentu. Aeronet v  těchto volbách vysloveně podporoval kandidaturu Hynka Blaška za SPD, 
který byl však na kandidátce až na osmém místě (Břešťan 2019). Pravděpodobnost, že by se dostal 
do EP, byla spíše nízká, jemu se to však nakonec podařilo z velké části právě díky velmi pozitivní a 

https://www.euportal.cz/Articles/21382-s-vyskytem-nelegalnich-migrantu-na-nasem-uzemi-se-doslova-roztrhl-pytel-zde-jsou-znepokojive-informace.aspx
https://www.facebook.com/radimfiala.cz/photos/a.319806061371541/2817973404888115/
https://www.washingtontimes.com/multimedia/enlarge/image/bangladeshjpg/
https://aeronet.cz/news/uprchlici-to-nejsou-jenom-kvoty-aneb-povidani-o-tom-co-se-lehkovazne-prehlizi/
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ivo-Valenta-60859/clanek/Dlouhe-preslapovani-na-miste-je-nedustojne-100208
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ivo-Valenta-60859/clanek/Neuveritelna-sikana-zivnostniku-97551
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ivo-Valenta-60859/clanek/Nevsiml-jsem-si-ze-by-se-prave-Greta-vratila-zpatky-na-strom-100175
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Radek-Rozvoral-22025/clanek/V-Evropske-unii-nam-hrozi-jina-forma-totality-99654
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Radek-Rozvoral-22025/clanek/Snazime-se-prosadit-zakon-o-celostatnim-referendu-99235
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Radek-Rozvoral-22025/clanek/Odsouzeni-katalanskych-politiku-za-referendum-je-pro-nas-neprijatelne-98828
https://manipulatori.cz/smutny-pribeh-ondreje-hoppnera-od-kvalitni-zurnalistiky-k-silenemu-dezinformacnimu-webu/
https://www.arfa.cz/
https://neovlivni.cz/zebricek-cechu-kteri-slouzi-putinovi-petr-hajek/
https://www.protiproud.cz/co-je-protiproud.htm
https://manipulatori.cz/ondrej-gresl-priznava-nase-stranka-neni-nejduveryhodnejsi-aneb-pribeh-webu-ac24/
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/10/tajny-zivot-jednoho-pokladnika
https://www.forum24.cz/aeronet-a-spol-kdyz-se-dezinformatori-spoji-maji-realny-vliv-na-politiku/
https://hlidacipes.org/nas-muz-v-bruselu-dezinformatori-si-vyzkouseli-jak-pres-facebook-prosadit-sveho-kandidata/
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výrazné podpoře ze strany Aeronetu (Pes 2019), za což „VK“ sám sebe veřejně pochválil (Vedoucí 
kolotoče 2019g). 

5. Petr Hampl – sociolog Petr Hampl je veřejně činná osoba s nenaplněnými politickými ambicemi 
(Čapek 2015). Mezi top 5 osobností (nepolitiků) české dezinformační scény za rok 2019 se dostal 
především proto, že jej jako důvěryhodný zdroj informací velmi často citují české dezinformační 
weby včetně Sputniku. Blok proti islámu jej označuje za svého „významného člena“, velmi často se 
totiž kriticky vyjadřuje vůči islámu. Za rok 2019 jej čeští dezinformátoři citovali v 853 článcích. Jako 
autor je uvedený za rok 2019 u 211 článků na Vlasteneckých novinách, u 58 článků dohromady na 
webech Euportál a Eurabia a u 23 článků dohromady na Parlamentních listech a Protiproudu.

ZÁVĚRY

• Množství českých aktivních dezinformačních webů lehce fluktuuje, ale případné rozdíly nepřekračují 
jednotky ročně, lze tedy říci, že jejich počet je konzistentní, byť proměnlivost je poměrně velká ve 
smyslu nemalého množství zanikajících a nově vznikajících webů. 

• Aktivita české dezinformační scény ve smyslu počtu publikovaných článků v absolutních číslech 
stabilně rok od roku roste a v minulé roce se vyrovnala nejaktivnějšímu mainstreamu, u kterého má 
množství vydaných článků opačnou, tedy sestupnou, tendenci. 

• Články publikované na dezinformačních webech nemají na Facebooku tak velký dosah jako články 
publikované na mainstreamových médiích, těm se dostává až o dvě třetiny vyššího počtu sdílení. 

• České kauzy roku jsou rozmanitého, ale přitom velmi specifického charakteru a napovídají nám, co 
konkrétně je pro tuto scénu a zprostředkovaně pro zahraniční mocnosti, jejichž zájmům tuzemská 
dezinformační scéna často slouží, nejvíce důležité nebo citlivé. 

• Zahraniční kauzy jsou k pochopení fungování propagandy působící v  České republice důležité 
stejně jako ty české a ukazují nám, jakým způsobem a jak moc zahraniční mocnosti ovlivňují 
výběr diskutovaných témat. To se ukázalo například na protestech v Hongkongu, kterým se česká 
dezinformační scéna věnovala s důslednou pečlivostí navzdory tomu, že do té doby je Hongkong 
vůbec nezajímal. Je zřejmé, že do procesu editoriální politiky české dezinformační scény vstoupil další 
zahraniční hráč: Čína. 

• Fenomény z minulého roku nám ukazují, že charakter dezinformační scény je flexibilní a provozovatelé 
těchto serverů jsou velmi dobře schopni reagovat na proměny mediálního prostředí i na proměny 
společnosti. Propojení se slovenskou dezinformační scénou byl velmi logický krok, který české 
dezinformační scéně umožnil publikovat více obsahu a oslovit silnou skupinu občanů slovenské 
národnosti, kteří žijí na území České republiky. 

• Využívání dezinformační scény ze strany aktivních politiků neustává, ba naopak v  některých 
případech se frekvence zvyšuje. Vztah mezi sociálními sítěmi a dezinformačními weby funguje velmi 
dobře v obou směrech, čehož využívají někteří politici a podílejí se na šíření dezinformací tím, že sdílejí 
články z dezinformačních webů na svých profilech, aniž by přitom dezinformace přímo vytvářeli. Plní 
tak de facto roli „agregátorů“ stejně jako některé dezinformační domény.

https://aeronet.cz/news/volici-spd-vyslyseli-vyzvu-aeronetu-a-prokrouzkovali-anti-nato-generala-do-evropskeho-parlamentu-hynek-blasko-z-osmeho-mista-preskocil-ostatni-kandidaty-a-do-eu-parlamentu-usedne-spolu-s-davidem/
https://hlidacipes.org/konvicka-2-sociolog-petr-hampl-muz-s-velkymi-ambicemi-a-problematickym-titulem/
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PŘÍLOHY

Tabulka přehledu všech relevantních českých politiků (poslanců, senátorů, členů vlády a europoslanců) a 
jejich aktivity na české dezinformační scéně za poslední rok. Jedná se o články, pod nimiž jsou tito politici 
uvedeni jako autoři. Platí zde totéž, co je uvedeno na začátku kapitoly Politici, kteří šíří dezinformace; u 
některých dezinformačních a manipulativních webů je známé, že publikují na svých stránkách statusy ze 
sociálních sítí bez vědomí jejich autorů. Do celkového součtu jsou v  následující tabulce zahrnuty i tyto 
články, neboť je důležité upozornit na to, že je tato metoda používána. Nejsou zahrnuty články, které se o 
politicích pouze zmiňují, ale explicitně pouze ty, pod nimiž jsou podepsáni. Žlutou barvou jsou označení 
senátoři, červenou barvou jsou označení členové vlády, modrou barvou jsou označení europoslanci a klasická 
černá patří poslancům. Je-li u politika uvedeno pouze „x“ ve sloupci „platforma“, znamená to, že Monitora 
nezaznamenala, že by kdy na nějakém dezinformačním webu něco napsal. Je-li ve stejném sloupci název 
konkrétního webu a ve vedlejším sloupci „počet“ uvedena „0“, znamená to, že tento politik na tomto webu 
v minulosti již něco napsal, v roce 2019 mu tam však žádný článek nevyšel. 

Zkratka PL znamená Parlamentní listy a VN Vlastenecké noviny, ostatní platformy se vyskytují spíše výjimečně 
a jsou vypsána celá jejich pojmenování. 

Politik Strana Platforma Počet Platforma Počet Platforma Počet Platforma Počet Celkem

Ivan David SPD
Nová 

republika
1069 VN 49 Rukojmí.cz 29 PL 3 1150

Radim Fiala SPD Euportál 512 VN 43 PL 28 583

Tomio 
Okamura

SPD VN 255 PL 208 Rukojmí.cz 54
Euportál, 

Eportál, Eurabia
45 562

Ivo Valenta BEZPP PL 168 VN 206 Pravý prostor 3 377

Radek Rozvoral SPD PL 85 VN 143
Svobodné 

noviny
29 Rukojmí.cz 37 294

Andrej Babiš ANO PL 227 VN 38 265

Petr Fiala ODS PL 132 132

Jana Maláčová ČSSD PL 129 129

Luděk 
Niedermayer

TOP09/
STAN

PL 120 120

Alena 
Schillerová

Nestr. Za 
ANO

PL 118 118

Vojtěch Filip KSČM PL 93 VN 17 110

Jan Skopeček ODS VN 45 PL 64 109

Radovan Vích SPD
PL + 

Protiproud
27 VN 40

Svobodné 
noviny

17 Euportál 11 95

Kateřina 
Konečná

KSČM PL 36 VN 53 89

Miloslava 
Vostrá

KSČM PL 87 87

Jiří Kobza SPD VN 31 PL + Protiproud 36 Euportál 19 Czechfreepress 0 86
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Vojtěch 
Munzar

ODS PL 78 VN 4 Pravý prostor 1 83

Adam Vojtěch ANO PL 76 76

Miroslav 
Kalousek

TOP09 PL 69 VN 0 69

Kateřina 
Valachová

ČSSD PL 63 63

Marek Výborný KDU-ČSL PL 62 62

Martin 
Kolovratník

ANO PL 61 VN 0 61

Zbyněk 
Stanjura

ODS PL 59 VN 2 61

Jakub Michálek Piráti PL 60 Outsidermedia 0 60

Karel Havlíček
Nestr. Za 

ANO
PL 59 59

Marian Jurečka KDU-ČSL PL 58 58
Miroslav 
Toman

Nestr. PL 57 57

Ivan Bartoš Piráti PL 56 56

Jiří Pospíšil
TOP09/

STAN
PL 55 55

Richard Brabec ANO PL 54 54

Martin Kupka ODS PL 48 VN 6 54

Václav Klaus
Trikolóra 

(v PS 
nezařazený)

VN 46 Euportál 7 53

Jana 
Černochová

ODS PL 35 VN 17 52

Pavel Kováčik KSČM PL 50 50

Ivo Vondrák ANO PL 49 VN 1 50

Tomáš Petříček ČSSD PL 47 47

Dominik Feri TOP09 PL 46 46
Mikuláš 

Ferjenčík
Piráti PL 46 46

Miloš Vystrčil ODS PL 43 VN 0 43

Vít Rakušan STAN PL 42 42
Zuzana 

Majerová 
Zahradníková

Trikolóra PL 17 VN 23 40

Lubomír Volný Nezařazený
PL + 

Protiproud
25 VN 13 Pravý prostor 1 39

Lubomír 
Zaorálek

ČSSD PL 35 Outsidermedia 1 36

Jana Mračková 
Vildumetzová

ANO PL 35 35

Vít Kaňkovský KDU-ČSL PL 33 33
Olga 

Richterová
Piráti PL 33 33

Martin 
Červíček

ODS PL 32 VN 0 32
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Tomáš 
Zdechovský

KDU-ČSL PL 2 VN 29 31

Václav Láska SEN 21 PL 31 31

Jiří Kohoutek SPD Euportál 29 PL 1 30

Jan Bartošek KDU-ČSL PL 29 29

Věra Kovářová STAN PL 29 29

Jiří Čunek KDU-ČSL PL 23 VN 3 26

Jan Farský STAN PL 25 25

Marek Benda ODS PL 24 24
Alena 

Gajdůšková
ČSSD PL 24 24

Jan Zahradil ODS PL 24 24

Jan Bauer ODS PL 23 23
Radek 

Holomčík
Piráti PL 23 23

Lubomír 
Metnar

Nestr. Za 
ANO

PL 23 VN 0 23

Robert PLaga ANO PL 23 23

Veronika 
Vrecionová

ODS PL 23 23

Karla Maříková SPD VN 14 PL 8 22

Ladislav 
Okleštěk

ANO PL 22 22
Antonín 
Staněk

ČSSD PL 22 22

Martin Baxa ODS PL 21 21

Marie 
Benešová

Nestr. Za 
ČSSD

PL 21 21

Vlastimil Válek TOP09 PL 20 20

Ivan Adamec ODS PL 19 19

Monika 
Jarošová

SPD PL 10 VN 8 18

Ondřej Profant Piráti PL 18 18

Lucie 
Šafránková

SPD PL 8 VN 9 17

Jiří Valenta KSČM PL 17 VN 0 17

Helena Válková ANO PL 17 17

Tomáš Czernin TOP09 PL 17 17

Marek Hilšer MHS PL 17 17

Dana Balcarová Piráti PL 16 16

Lukáš Bartoň Piráti PL 16 16

Jan Birke ČSSD PL 16 16

Jaroslav 
Foldyna

SPD (dříve 
ČSSD)

PL 4 VN 12 16

Jan Hamáček ČSSD PL 16 16
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Miroslava 
Němcová

ODS PL 16 16

Karel 
Schwarzenberg

TOP09 PL 16 16

Jiří Drahoš BEZPP PL 16 16

Lukáš Kolářík Piráti PL 15 15
Markéta 
Pekarová 
Adamová

TOP09 PL 15 15

Šárka Jelínková KDU-ČSL PL 14 14

Jitka Seitlová KDU-ČSL PL 14 14

Petr Dolínek ČSSD PL 13 13

Miroslav 
Grebeníček

KSČM PL 17 13

Stanislav 
Polčák

TOP09/
STAN

PL 13 13

Miroslav Antl BEZPP PL 9 VN 4 13

Jaroslav Malý BEZPP PL 13 Zvědavec.org 0 13

Jan Čižinský KDU-ČSL PL 12 12

Vojtěch Pikal Piráti PL 12 12

Jan Zahradník ODS PL 12 VN 0 12

Jiří Běhounek ČSSD PL 11 11
Pavla 

Golasowská
KDU-ČSL PL 10 Czechfreepress 1 11

Jan Chvojka ČSSD PL 11 11

Martin Jiránek Piráti PL 11 11

Jana Krutáková STAN PL 11 11

Zdeněk 
Ondráček

KSČM PL 10 VN 1 11

Radek 
Vondráček

ANO PL 9 VN 2 11

Jiří Dienstbier ČSSD PL 11 11

Milan Štěch ČSSD PL 11 11

Stanislav Blaha ODS PL 0 E-republika 8 VN 2 10

Jiří Bláha ANO PL 10 10
Tomáš 

Martínek
Piráti PL 10 10

Ondřej 
Polanský

Piráti PL 10 10

Petr Třešňák Piráti PL 10 10

Václav Votava ČSSD PL 10 10

Lukáš 
Wagenknecht

BEZPP PL 10 10

Ondřej Benešík KDU-ČSL PL 9 9

Lukáš 
Černohorský

Piráti PL 9 9

František 
Elfmark

Piráti PL 9 9

Petr Gazdík STAN PL 9 9
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Lenka Kozlová Piráti PL 9 9

Ivo Pojezný KSČM PL 9 9

Tereza Hyťhová SPD VN 3 PL 4 Czechfreepress 1 8

Bohuslav 
Svoboda

ODS PL 8 8
Jaroslav 

Doubrava
S.cz PL 6 VN 2 8

Jan Horník STAN PL 8 8
Raduan 
Nwelati

ODS PL 8 8

Petr Bendl ODS PL 7 7
Jaroslav 
Faltýnek

ANO PL 7 7
Stanislav 
Juránek

KDU-ČSL PL 7 7

Jiří Mihola KDU-ČSL PL 7 7
Tomáš 

Vymazal
Piráti PL 7 7

Pavel Fischer BEZPP PL 7 7

Zdeněk Nytra ODS PL 7 VN 0 7

Jiří Oberfalzer ODS PL 7 VN 0 7
Věra 

Adámková
ANO PL 6 6

Pavel Juříček ANO PL 6 6

Jana Levová SPD PL 3 VN 3 6

Leo Luzar KSČM PL 6 6
Jaroslav 
Martinů

ODS PL 6 6

Jiří Mašek ANO PL 6 6
Pavel 

Pustějovský
ANO PL 6 6

Lubomír 
Španěl

SPD PL 6 6

Tomáš Goláň BEZPP PL 5 Pravý prostor 1 6

Miluše Horská BEZPP PL 6 6
Vladislav 
Vilímec

ODS PL 6 6

Margita 
Balaštíková

ANO PL 5 5

Pavel Jelínek SPD PL 5 VN 0 5

František 
Kopřiva

Piráti PL 5 5

Roman 
Onderka

ČSSD PL 5 VN 0 5

Jana 
Pastuchová

ANO PL 5 5

Miloslav 
Rozner

SPD VN 3 PL 2 5

Ondřej Veselý ČSSD PL 5 5

Evžen 
Tošenovský

ODS PL 4 VN 1 5

Miroslav 
Balatka

BEZPP PL 5 5

Michael Canov SLK PL 4 VN 1 5

http://s.cz/
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Zdeněk Hraba STAN PL 5 5

Lumír Kantor BEZPP PL 5 5

Petr Orel SZ PL 5 5

Herbert Pavera TOP09 PL 5 5

Petr Šilar KDU-ČSL PL 5 5

Hana Aulická 
Jírovcová

KSČM PL 4 4

Eva Fialová ANO PL 4 4

Jan Hrnčíř SPD PL 1 VN 3 4

Jakub Janda ODS VN 0 PL 4 4

Radek Koten SPD PL 4 4

Jan Lipavský Piráti PL 4 4

Petr Pávek STAN PL 4 4

Karel Rais ANO PL 4 4
Dita 

Charanzová
ANO PL 4 4

Ladislav Kos HPP11 PL 4 4

Petr Vícha ČSSD PL 4 4

Petr Beitl ODS PL 3 3

Jaroslav Bžoch ANO PL 3 3

Monika 
Červíčková

ANO PL 3 3

Jiří Dolejš KSČM PL 3 3
Lenka 

Dražilová
ANO PL 3 3

Stanislav 
Grospič

KSČM PL 3 3

Josef Kott ANO PL 3 3

Taťána Malá ANO PL 3 3

Marek Novák ANO
Realitadne.

eu
0 PL 3 3

Monika 
Oborná

ANO PL 3 3

Karla Šlechtová ANO PL 3 3
Martina 

Dlabajová
ANO PL 3 3

Marcel Kolaja Piráti PL 3 3
Alena 

Dernerová
BEZPP PL 3 3

Jitka 
Chalánková

BEZPP PL 3 VN 0 3

Zbyněk Linhart BEZPP PL 3 3

Přemysl Rabas BEZPP PL 3 3

David Smoljak BEZPP PL 3 3

Jan Žaloudík BEZPP PL 3 3

Josef Bělica ANO PL 2 2
Pavel 

Bělobrádek
KDU-ČSL PL 2 2

Milan Feranec ANO PL 2 2

Josef Hájek ANO PL 2 2
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David Kasal ANO PL 2 2
Barbora 

Kořanová
ANO PL 2 2

Helena 
Langšádlová

TOP09 PL 2 2

Květa 
Matušovská

KSČM PL 2 2
Zuzana 

Ožanová
ANO PL 2 2

Jan Pošvář Piráti PL 2 2

Milan Pour ANO PL 2 2
Věra 

Procházková
ANO PL 2 2

Pavel Staněk ANO PL 2 2
František 

Vácha
TOP09 PL 2 2

Jan Volný ANO PL 2 2

Pavel Žáček ODS PL 2 2

Lumír 
Aschenbrenner

ODS PL 2 2

František 
Bradáč

KDU-ČSL PL 2 2
Václav 

Chaloupek
OPAT PL 2 2

Jan Sobotka BEZPP PL 2 2

Alena Šromová KDU-ČSL PL 2 2
Jaroslav 

Větrovský
BEZPP PL 2 2

Jaromíra 
Vítková

KDU-ČSL PL 2 2

Pavel Blažek ODS PL 1 1

Marian Bojko Nezařazený PL 1 1

Milan Brázdil ANO PL 1 1

Tomáš Hanzel ČSSD PL 1 1

Milan Hnilička ANO PL 1 1

Aleš Juchelka ANO PL 1 1

Karel Krejza ODS PL 1 1
Roman 
Kubíček

ANO PL 1 1
Ilona 

Mauritzová
ODS PL 1 1

František 
Navrkal

Piráti PL 1 1
Ivana 

Nevludová
Nezařazený PL 1 1

František 
Petrtýl

ANO PL 1 1

Pavel Plzák ANO PL 1 1

Miloslava 
Rutová

ANO PL 1 1

Roman Sklenák ČSSD PL 1 Outsidermedia 0 1

Jiří Ventruba ODS PL 1 1
Rostislav 
Vyzula

ANO PL 1 1
Miroslav 
Adámek

BEZPP PL 1 1

Ivo Bárek ČSSD PL 1 1

Jiří Burian ODS PL 1 1
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Jiří Carbol KDU-ČSL PL 1 1

Jiří Cieńciała BEZPP PL 1 1

Zdeňka 
Hamousová

BEZPP PL 1 1

Petr Holeček BEZPP PL 1 1
Anna 

Hubáčková
BEZPP PL 1 1

Ladislav 
Chlupáč

ODS PL 1 1
Renata 

Chmelová
BEZPP PL 1 1

Peter Koliba BEZPP PL 1 1

Patrik Kunčar KDU-ČSL PL 1 1
Zdeněk 

Papoušek
BEZPP PL 1 1

Pavel Štohl BEZPP PL 1 1

Hana Žáková BEZPP PL 1 1
Andrea 

Babišová
ANO x 0 0

Ondřej Babka ANO x 0 0
Stanislav 
Berkovec

ANO x 0 0

Andrea 
Brzobohatá

ANO x 0 0

Alexander 
Černý

KSČM x 0 0
Klára 

Dostálová
ANO x x 0

Jaroslav Dvořák SPD x x 0

Kamal Farhan ANO x 0 0
Stanislav 
Fridrich

ANO PL 0 0

Jaroslav Holík SPD PL 0 0

Ivan Jáč ANO x x 0
Miroslav 
Janulík

ANO x x 0

Iva Kalátová ANO x x 0

Adam Kalous ANO x x 0

Robert Králíček ANO x x 0

Jan Kubík ANO x x 0

Jaroslav Kytýr ANO PL 0 0

Přemysl Mališ ANO x x 0

Eva Matyášová ANO x x 0
Marcela 
Melková

ANO x x 0

Patrik Nacher ANO x x 0

Daniel Pawlas KSČM PL 0 0
Marie 

Pěnčíková
KSČM PL 0 0

Zdeněk Podal SPD x x 0

David Pražák ANO x x 0
Michal 

Ratiborský
ANO x x 0

Jan Richter ANO x x 0

Pavel Růžička ANO x x 0

Jan Řehounek ANO PL 0 0
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Petr Sadovský ANO PL 0 0

Jan Schiller ANO x x 0

Jiří Strýček ANO PL 0 0

Julius Špičák ANO PL 0 0

David Štolpa ANO x x 0

Karel Tureček ANO PL 0 0

Petr Venhoda ANO x x 0

Petr Vrána ANO x x 0

Radek Zlesák ANO x x 0
Martin 

Hlaváček
ANO x x 0

Radka Maxová ANO PL 0 0

Ondřej Knotek ANO x x 0

Ondřej Kovařík ANO x x 0
Alexander 

Vondra
ODS x x 0

Markéta 
Gregorová

Piráti x x 0

Mikuláš Peksa Piráti x x 0
Michaela 
Šojdrová

KDU-ČSL PL 0 0

Hynek Blaško SPD VN 0 PL 0 0

Mikuláš Bek BEZPP x x 0

Jiří Dušek BEZPP x x 0

Ladislav Faktor BEZPP PL 0 0

Václav Hampl BEZPP PL 0 0

Hynek Hanza ODS x x 0

Tomáš Jirsa ODS PL 0 0

Pavel Karpíšek ODS x x 0

Michal Kortyš ODS PL 0 0
Rostislav 
Koštial

ODS PL 0 0
Karel 

Kratochvíle
ČSSD PL 0 0

Miroslav 
Nenutil

ČSSD PL 0 0

Jiří Růžička BEZPP x x 0

Jaromír Strnad ČSSD PL 0 0
Leopold 
Sulovský

Ostravak x x 0

Radek Sušil ČSSD PL 0 0

Jan Tecl ODS x x 0

Emilie Třísková BEZPP PL 0 0
Ladislav 
Václavec

BEZPP x x 0

Jiří Vosecký SLK PL 0 0

Jaroslav Zeman BEZPP PL 0 0
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nesmeruje/

Vedoucí kolotoče. 2019d. „Mikuláš Minář skrytě propaguje NSDAP a Hitlerjugend? Proč ten mladík nosí 
hnědé kalhoty a košili jako Führer? Čtenářka Aeronetu v úctyhodném věku možná odkryla něco, co mělo 
zůstat tajemstvím. Nacistickými symboly se to na pódiu na Letné minulou neděli jenom hemžilo, až nás z 
toho mrazí! Už zdaleka nejde jenom o propagaci Sudet, na scénu nastupují podprahové symboly a vzkazy, 
kterých si všimnou jenom zasvěcení! Prolomené Benešovy dekrety, jáhen ze Sudet na pódiu, nacistické 
oblečky a šílející davy jako v dobách Konráda Henleina v Chebu!“ Aeronet, 25. června 2019. https://
aeronet.cz/news/mikulas-minar-skryte-propaguje-nsdap-a-hitlerjugend-proc-ten-mladik-nosi-hnede-
kalhoty-a-kosili-jako-fuhrer-ctenarka-aeronetu-v-uctyhodnem-veku-mozna-odkryla-neco-co-melo-zustat-
tajemstvim/

Vedoucí kolotoče. 2019e. „SPD by se nově už nedostala do Sněmovny, Trikolora vysává voliče Okamurovu 
hnutí, jenže i Babiš zbavený trestního stíhání začal odebírat hlasy SPD a také ČSSD, obě strany by se už 
nedostaly do parlamentu! Co musí udělat SPD, aby se zachránila, se dozví znovu a pouze z Aeronetu! 
Proč voliči “oceňují” politiku rozbíjení krajských buněk hromadným odchodem k mladému Klausovi a 
ke všehoschopnému Babišovi? Ztratit důvěru je horší než ztratit procenta!“ Aeronet, 10. listopadu 2019. 
https://aeronet.cz/news/spd-by-se-nove-uz-nedostala-do-snemovny-trikolora-vysava-volice-okamurovu-
hnuti-jenze-i-babis-zbaveny-trestniho-stihani-zacal-odebirat-hlasy-spd-a-take-cssd-obe-strany-by-se-uz-
nedostaly/

Vedoucí kolotoče. 2019f. „VIDEO: Greta Thunberg má nové programovací video, které podprahově útočí 
proti americkému petrodolaru a Saúdské Arábii! Video obsahuje mappingové grafotomy a audiotomy pro 
podprahové programování mysli! Nepoužívej dolar, je podložený ropou a trpící planetou! První video, na 
kterém je Greta na zlomek vteřiny zachycena s úsměvem! Vyzývá k vysazování stromů, ale to prý nestačí, 
musí se skončit s používáním ropy a nová agenda se jmenuje Protect, Restore, Fund odvozený od Boycott, 
Divestment, Sanctions! Sionistický proces řízení je tak odhalen, Greta jde po krku Izraeli!“ Aeronet, 29. září 
2019. https://aeronet.cz/news/video-greta-thunberg-ma-nove-programovaci-video-ktere-podprahove-
utoci-proti-americkemu-petrodolaru-a-saudske-arabii-video-obsahuje-mappingove-grafotomy-a-
audiotomy-pro-podprahove-programovani/

Vedoucí kolotoče. 2019g. „Voliči SPD vyslyšeli výzvu Aeronetu a prokroužkovali Anti-NATO generála do 
Evropského parlamentu! Hynek Blaško z osmého místa přeskočil ostatní kandidáty a do EU parlamentu 
usedne spolu s Ivanem Davidem! Skutečným vítězem evropských voleb se stala Babišova a Macronova 
reformní frakce ALDE, bez které Lidovci a Socialisté v EU parlamentu nesestaví většinu! Ve Velké Británii 
vyhráli zastánci setrvání země v EU, což je další šok pro Londýn! Evropu čeká 2. Reformace podle smlouvy 
z Aachenu!“ Aeronet, 26. května 2019. https://aeronet.cz/news/volici-spd-vyslyseli-vyzvu-aeronetu-a-
prokrouzkovali-anti-nato-generala-do-evropskeho-parlamentu-hynek-blasko-z-osmeho-mista-preskocil-
ostatni-kandidaty-a-do-eu-parlamentu-usedne-spolu-s-davidem/

Vedoucí kolotoče. 2019h. „Svodka o kmotrech v SPD 2/3: Mamutí kšeftování místopředsedy SPD se 
státními dotacemi pro zaměstnávání invalidů, systém jejich shánění a využívání připomíná praktiky tzv. 
šmejdů zaměřujících se na důchodce! Na volná pracovní místa se hlásili zdraví lidé, ale Fialovi lidé důsledně 
vyžadovali jen invalidy kvůli čerpání státních dotací! Fialova firma s invalidy “uklízela” dokonce i pro Babiše!“ 
Aeronet, 5. března 2019. https://aeronet.cz/news/svodka-o-kmotrech-v-spd-2-3-mamuti-kseftovani-
mistopredsedy-spd-se-statnimi-dotacemi-pro-zamestnavani-invalidu-system-jejich-shaneni-a-vyuzivani-
pripomina-praktiky-tzv-smejdu/

Vedoucí kolotoče. 2019ch. „Svodka o kmotrech v SPD 3/3: Bývalý poradce Andreje Babiše je dnes šedou 
eminencí v SPD a kádruje činnost regionálních organizací SPD po celé republice! Voliči SPD naprosto netuší, 
že Okamurovo hnutí bylo uneseno jako politické letadlo! Radim Fiala i Michal Šmucr jsou napojeni na 
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druhého muže Hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a všichni tři se znají z Prostějova! Hra na slepou a blbou bábu 
s voliči SPD, Okamura jako maňásek na třech prstech nebo na prostředníčku?“ Aeronet, 6. března 2019. 
https://aeronet.cz/news/svodka-o-kmotrech-v-spd-3-3-byvaly-poradce-andreje-babise-je-dnes-sedou-
eminenci-v-spd-a-kadruje-cinnost-regionalnich-organizaci-spd-po-cele-republice-volici-spd-naprosto-
netusi-ze-okamurovo-hnuti/

Vedoucí kolotoče. 2019i. „Tajfun v SPD: Poslanec Lubomír Volný šokoval na rádiu odhalením procesů 
infiltrace SPD lidmi z okolí pražských lobbistů, ČSSD a ODS! Brutální nátlak na dosazení člena Rotary klubu 
na čelo kandidátky v Ostravě, nabídka 1 milionu korun, v zákulisí Tomáš Hrdlička a Tomio Okamura v roli 
ovládané loutky! Volný odhalil to, na co upozorňoval Aeronet již před volbami v roce 2017!“ Aeronet, 3. 
března 2019. https://aeronet.cz/news/tajfun-v-spd-poslanec-lubomir-volny-sokoval-na-radiu-odhalenim-
procesu-infiltrace-spd-lidmi-z-okoli-prazskych-lobbistu-cssd-a-ods-brutalni-natlak-na-dosazeni-clena-
rotary-klubu-na-celo-kandidatky/

Vedoucí kolotoče. 2019j. „Tomio Okamura: Aeronet slouží nadnárodním globalistickým elitám, jedná se 
o typickou operaci pod falešnou vlajkou! Předseda SPD neudržel nervy na uzdě a zaútočil na Aeronet 
pomluvami a diskreditacemi! Naše články o SPD jsou ozdrojovány, dokumentačně podloženy a informace 
poskytují sami členové SPD naší redakci! Okamura namísto očisty SPD od kmotrů v Praze útočí na pošťáka, 
který o tom přinesl informace!“ Aeronet, 25. března 2019. https://aeronet.cz/news/tomio-okamura-
aeronet-slouzi-nadnarodnim-globalistickym-elitam-jedna-se-o-typickou-operaci-pod-falesnou-vlajkou-
predseda-spd-neudrzel-nervy-na-uzde-a-zautocil-na-aeronet-pomluvami-a-diskreditacemi/

Vedoucí kolotoče. 2019k. „VIDEO: Poslanec za SPD šokoval v Událostech a komentářích na ČT 24 
výrokem, že weby české alternativy prý podrývají obranu a bezpečnost země! Přitom v čele kandidátky 
SPD do eurovoleb figuroval právě šéfredaktor jednoho z těchto webů! Poslanci SPD a Tomio Okamura 
pravidelně vystupují na jednom z alternativních rozhlasových webů a stejně tak poslanci SPD pravidelně 
sdílí články české alternativy! Někdo zapře Krista, jiný zapře své vlastní voliče, díky kterým se vůbec dostal 
do poslanecké sněmovny!“ Aeronet, 28. července 2019. https://aeronet.cz/news/video-poslanec-za-spd-
sokoval-v-udalostech-a-komentarich-na-ct-24-vyrokem-ze-weby-ceske-alternativy-pry-podryvaji-obranu-
a-bezpecnost-zeme-pritom-v-cele-kandidatky-spd-do-eurovoleb-figuroval-david/

Vedoucí kolotoče. 2019l. „V Česku probíhá další pokus o státní převrat a ministr vnitra vyzval premiéra, aby 
jednal s pučisty a nátlakovou organizací financovanou Georgem Sorosem! Milionový chlívek, Rekonstrukce 
stát a Open Society Foundations provádí destrukci skupiny V4, v Rakousku a na Slovensku se to již jejich 
kolegům podařilo a vláda padla, na řadě je Česko, Polsko a nakonec Maďarsko! Kdo podá ruku Trumpovi, 
do roka a do dne politicky umírá? Ne do roka, ale teď už do několika měsíců!“ Aeronet, 7. června 2019. 
https://aeronet.cz/news/v-cesku-probiha-dalsi-pokus-o-statni-prevrat-a-ministr-vnitra-vyzval-premiera-
aby-jednal-s-pucisty-a-natlakovou-organizaci-financovanou-georgem-sorosem-milionovy-chlivek-
rekonstrukce-stat-a-osf/

Vlk. 2019. „Mlha kolem Čaputové houstne! DOPLNĚNO!“ Nová republika, 30. března 2019. http://www.
novarepublika.cz/2019/03/mlha-kolem-caputove-houstne-doplneno.html

Vylíčil, Lubomír. 2019. „Pátá kolona z Prahy jednala tajně v Berlíně: Otevřeme migrantům české hranice 
dokořán. Německo nám z toho udělá zákon Čtrté říše. Ne dveřmi? Tak oknem. Braňme se! Zrádci z 
neziskovek nám jdou po krku.“ Protiproud, 27. listopadu 2019. https://www.protiproud.cz/politika/4778-
pata-kolona-z-prahy-jednala-tajne-v-berline-otevreme-migrantum-ceske-hranice-dokoran-nemecko-nam-
z-toho-udela-zakon-ctrte-rise-ne-dvermi-tak-oknem-branme-se-zradci-z-neziskovek-nam-jdou-po-krku.
htm

Vyvadil, Jiří. 2019. „Je to státní převrat, řekl Trump…“ Rukojmí.cz, 5. října 2019. http://www.rukojmi.cz/
clanky/8949-je-to-statni-prevrat-rekl-trump
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