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SHRNUTÍ
 – V současnosti česká dezinformační scéna čítá 52 aktivních relevantních prokremelských 

dezinformačních webů, což je o 11 více, než kolik jich bylo v roce 2019. 

 – Všechny sledované dezinformační weby vydaly za rok 2020 dohromady 195 853 článků, což je 
průměrně 16 321 článků za měsíc (oproti roku 2019 se tak průměrný počet článků vydaných za 
měsíc na české dezinformační scéně zvýšil o 1 211 článků).

 – 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. Tento trend v roce 2020 sice pokračoval, 
jeho novým aspektem však byla snížená aktivita – fakticky bylo na sledovaných dezinformačních 
webech v roce 2020 publikováno méně článků, u kterých jsou politici uvedeni jako autoři, než 
v roce 2019.

 – V roce 2020 se podařilo na legálním základu suspendovat fungování dezinformačního webu Vlastenecké 
noviny a majitel této domény Radek Velička byl obviněn ze čtyř trestných činů – hanobení národa, 
rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 
jejich práv a svobod, vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci a vyhrožování s cílem působit 
na úřední osobu. Veličkovi hrozí až tři roky vězení.

 – Zaniknutí jednoho z nejstarších českých dezinformačních webů Vlastenecké noviny v polovině roku 
2020 částečně způsobilo snížení počtu článků, pod kterými jsou podepsaní čeští politici. Vlastenecké 
noviny totiž patřily (společně s Parlamentními listy) mezi dva nejpoužívanější dezinformační weby 
ze strany českých politiků.  

 – Někteří čeští politici se vůči dezinformační scéně chovají velmi proaktivně i tím, že dobrovolně 
poskytují rozhovory dezinformačním webům, nejčastěji Parlamentním listům a Sputniku. 
Nejvíce takových rozhovorů poskytl za rok 2020 Tomio Okamura. Počet rozhovorů, které poskytl 
Parlamentním listům, se oproti roku 2019 více než zdvojnásobil. Šest míst mezi prvními deseti místy 
v tomto žebříčku zaujali členové SPD.

 – Nejvíce rozhovorů z  opozičních politiků (kromě SPD a KSČM) poskytl místopředseda STAN Petr 
Gazdík, který z třinácti rozhovory pro Parlamentní listy zaujal čtvrté místo; oproti roku 2019 se tak 
posunul ještě o jednu pozici výše a poskytl o dva rozhovory více.

 – Webu AC24, který patří mezi nejstarší a nejčtenější české dezinformační weby, se snížila průměrná 
měsíční návštěvnost o 300 tisíc ve srovnání s rokem 2019.

 – Významnými terči útoků dezinformačních webů v roce 2020 zůstávají, stejně jako v  roce 2019, 
Bezpečnostní informační služba a veřejnoprávní média.

 – Kauza spojená s odstraněním pomníku maršála Koněva se přelila z roku 2019, kdy o jejím odstranění 
bylo rozhodnuto, do roku 2020, kdy k němu skutečně došlo. Kauza má pro Ruskou federaci silnou 
symboliku a politici, kteří jsou za odstranění sochy odpovědní, jsou v Rusku stíhaní, a to i přesto, že na 
to Rusko nemá žádnou pravomoc.

 – Během roku 2020 bylo možné pozorovat, jak dezinformační weby používají starší propagandistické 
taktiky mnohem více než v  roce 2019. Zásadně se tak zvýšilo množství případů, kdy manipulovali 
články ze seriózních médií nebo překládali dezinformační videa ze zahraničí do češtiny.  
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Hlavními terči útoků ze strany české dezinformační scény v roce 2020 byli následující lidé a entity1: 

1) Česká eurokomisařka a místopředsedkyně komise Věra Jourová – Věra Jourová má v Evropské 
komisi na starosti hodnoty a transparentnost. S tím se pojí i v současnosti velmi aktuální téma boje 
proti dezinformacím, podpora plurality médií nebo dodržování právního státu. Útoky na Věru 
Jourovou byly velmi často spojeny s domnělou cenzurou, kterou Jourová podle české dezinformační 
scény podporuje. K tomuto závěru došli pomocí dezinterpretace jejích úkolů v Evropské komisi, kde 
měla na starosti i plán EU určený k aktivnímu boji proti dezinformacím o novém koronaviru2. Cílem 
výraznějších útoků se stala opět na konci roku 2020 v souvislosti s představením akčního plánu pro 
demokracii3. 

2) Bezpečnostní informační služba – Bezpečnostní informační služba (BIS) je z několika důvodů už 
tradičním cílem české dezinformační scény a ve stejné pozici se objevila i ve Výroční zprávě o stavu 
české dezinformační scény pro rok 2019. Ve svých výročních zprávách4 totiž BIS explicitně formuluje 
rizika ruského a čínského vlivu v České republice. V roce 2020 se k těmto útokům přidala ještě tzv. 
„kauza ricin“5.

3) Veřejnoprávní média a konkrétní členové Rady České televize a Rady Českého rozhlasu – 
Podobně jako BIS napadá česká dezinformační scéna veřejnoprávní média v čele s Českou televizí již 
dlouhou dobu, jinak tomu nebylo ani v roce 2020. Cílem těchto manipulativních útoků je podkopat 
v tato média důvěru. Na sledovaných webech vyšlo za celý rok 2020 8 898 článků s klíčovými slovy ČT 
nebo Česká televize a 1 732 článků s klíčovými slovy Rada ČT nebo Rada České televize. Výraznějším 
tématem v  roce 2020 pro dezinformátory byla volba nových členů Rady ČT a Českého rozhlasu; 
podporovali nebo útočili na konkrétní kandidáty6. 

4) Alexej Navalnyj – Alexej Navalnyj je v současnosti pravděpodobně nejvýraznější ruský opoziční politik. 
V srpnu 2020 byl otráven nervovým jedem ze skupiny novičok. Za celý rok 2020 vyšlo na sledovaných 
dezinformačních webech 1 864 článků s klíčovými slovy Navalný nebo Navalnyj. Většina vyšla v době 
po jeho otravě, tedy v srpnu (301 článků), září (808 článků) a říjnu (381 článků) 2020. Cílem těchto 
článků bylo zcela popřít jakoukoliv roli Ruské federace v incidentu a zdiskreditovat Navalného. 

Hlavní události, které byly nejvíce diskutovány na české dezinformační scéně v roce 2020, jsou 
následující7: 

1) Pandemie covidu-19 – V  roce 2020 v  českém informačním prostoru proběhly dvě dezinformační 
vlny týkající se nového koronaviru, které jsme v Bezpečnostním centru Evropské hodnoty podrobně 

1 Číslování 1–5 nenaznačuje pořadí, tzn. terč číslo 1 není ničím výjimečný oproti číslu 5, číslování slouží pouze pro lepší 
přehlednost. 

2 HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY. 2020. „JOINT COMMUNICATION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Tackling COVID-19 disinformation - Getting the facts 
right.“ European Commission, 10. června 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-tackling-covid-
19-disinformation-getting-facts-right_en.pdf

3 Evropská komise. 2021. „Evropský akční plán pro demokracii.“ Evropská komise, přístup 13. června 2020. https://ec.europa.
eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_cs

4 Bezpečnostní informační služba. 2021. „Výroční zprávy.“ Přístup 14. června 2021. https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/
5 Blíže v sekci, která se věnuje domácím dezinformačním kauzám. 
6 Bližší informace v sekci domácí dezinformační kauzy. 
7 Číslování 1–5 nenaznačuje pořadí, tzn. terč číslo 1 není ničím výjimečný oproti číslu 5, číslování slouží pouze pro lepší 

přehlednost.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_cs
https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_cs
https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/
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analyzovali v reportu Rok 2020: Jak česká vláda prohrála s dvěma vlnami dezinformací o koronaviru8. 
Za celý rok vyšlo na sledovaných dezinformačních webech přes 55 tisíc článků obsahující klíčová slova 
covid, covid-19 nebo koronavirus.

2) Odstranění sochy maršála Koněva z Prahy 6 – Kauza kolem sochy maršála Ivana Stěpanoviče 
Koněva se přelila z  roku 2019 do roku 2020, neboť socha byla nakonec odstraněna v  dubnu 2020 
na základě rozhodnutí z  konce roku 2019. Kauza měla pro Ruskou federaci silnou symboliku a na 
dezinformačních webech s přestávkami rezonovala jak v roce 2019, tak i v roce 2020. Na sledovaných 
dezinformačních webech vyšlo za rok 2020 celkem 2 430 článků s  klíčovým slovem Koněv, nejvíce 
z toho v dubnu (800) a květnu (776) v souvislosti s odstraněním sochy. Po zbytek roku téma utichalo a 
Koněv byl zmíněný jen zřídka, většinou v rámci textu o jiné události.

3) Protivládní protesty v Bělorusku – V srpnu roku 2020 se v Bělorusku konaly prezidentské volby, 
jejichž prokazatelně9 zmanipulovaný výsledek vyvolal vlny protestů a demonstrací. Na sledovaných 
webech vyšlo 4 495 článků obsahujících slovo Bělorusko, z  toho 1 515 v  srpnu, tedy měsíci konání 
běloruských prezidentských voleb. S klíčovými slovy protesty a demonstrace vyšlo za celý rok celkem 
1 598 článků, opět nejvíc v  srpnu (701). Nejvýraznějším narativem bylo údajné vměšování se do 
běloruských vnitřních záležitostí10 ze strany Západu, NATO, Evropské unie nebo České republiky.

4) Brexit – Velká Británie opustila EU po 47 letech jako vůbec první členský stát. Odchod si Britové 
odhlasovali v referendu v roce 2016, kde se pro něj vyjádřilo 51,9 % voličů. Téma nejvýrazněji rezonovalo 
v  lednu a únoru, tedy v  době oficiálního vystoupení Velké Británie z  EU. Čeští dezinformátoři 
v publikovaných textech brexit vítali a zároveň volali pro tzv. czexitu, tedy vystoupení České republiky 
z EU. 

5) Americké prezidentské volby – Nejvíce článků o amerických prezidentských volbách (411) vyšlo 
v  listopadu 2020, tedy v době jejich konání. Dezinformátoři se jasně postavili za Donalda Trumpa 
a nejčastěji sdíleli nepravdivá tvrzení o údajných volebních podvodech. Konkrétní narativy často 
přebírali ze zahraničí (hojně šířené byly články Paula Craiga Robertse11, využity byly i materiály projektu 
Infowars12 Alexe Jonese) či přímo z úst nyní již bývalého prezidenta.

6) Protesty hnutí Black Lives Matter v souvislosti se smrtí George Floyda – Celkem vyšlo na 
sledovaných dezinformačních webech 3 230 článků s klíčovými slovy BLM nebo Black Lives Matter. 
Nejvíc téma rezonovalo v  červnu (912 článků) a v  červenci (878  článků). Naprostá většina článků 
se k hnutí stavěla negativně. Mezi často zmiňované narativy patřilo označování hnutí za rasistické a 

8 Krátka Špalková, Veronika, Zuzana Činčerová. 2021. „ROK 2020: JAK ČESKÁ VLÁDA PROHRÁLA S DVĚMA VLNAMI 
DEZINFORMACÍ O KORONAVIRU.“ Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 2021. https://europeanvalues.cz/wp-
content/uploads/2021/05/covid-final-priloha-10.5.pdf

9 „Běloruská úředním nutil komisaře falšovat volby, prověřují ho úřady“. 18. srpna 2020.  https://www.idnes.cz/zpravy/
zahranicni/belorusko-volby-urednik-falsovani-vysledku-vitebsk.A200818_110342_zahranicni_kha

10 Doubrava, Jaroslav. 2020. „NATO a Babiš touží po státní převratu v Bělorusku?“ Parlamentní listy, 18. srpna 2020. https://www.
parlamentnilisty.cz/profily/Jaroslav-Doubrava-3252/clanek/NATO-a-Babis-touzi-po-statni-prevratu-v-Belorusku-106533

11 Roberts, P. C. 2020. „P.C.Roberts: Mediální děvky USA lžou tak zběsile a chaoticky, že své lži nedokáží sjednotit.“ Czech 
Free Press, 8. listopadu 2020. https://www.czechfreepress.cz/amerika/p-c-roberts-medialni-devky-usa-lzou-tak-zbesile-a-
chaoticky-ze-sve-lzi-nedokazi-sjednotit.html

12 Argumenty a fakta. 2020. „Zfalšované volby v USA: “Trump nechal tajně označit všechny korespondenční lístky vodoznakem,” 
říká ve výbušném rozhovoru bývalý agent CIA. Past na Demokraty. Jsme svědky největšího volebního podvodu v dějinách 
USA?“ Argumenty a  fakta, 6. listopadu 2020. https://www.arfa.cz/zfalsovane-volby-v-usa-trump-nechal-tajne-oznacit-
vsechny-korespondencni-listky-vodoznakem-rika-ve-vybusnem-rozhovoru-byvaly-agent-cia-past-na-demokraty-jsme-
svedky-nejvetsiho-volebniho-podvod/#.YMXiTKgzY2z

https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/03/covid-report50.pdf
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/belorusko-volby-urednik-falsovani-vysledku-vitebsk.A200818_110342_zahranicni_kha
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Jaroslav-Doubrava-3252/clanek/NATO-a-Babis-touzi-po-statni-prevratu-v-Belorusku-106533
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Jaroslav-Doubrava-3252/clanek/NATO-a-Babis-touzi-po-statni-prevratu-v-Belorusku-106533
https://www.czechfreepress.cz/amerika/p-c-roberts-medialni-devky-usa-lzou-tak-zbesile-a-chaoticky-ze-sve-lzi-nedokazi-sjednotit.html
https://www.arfa.cz/zfalsovane-volby-v-usa-trump-nechal-tajne-oznacit-vsechny-korespondencni-listky-vodoznakem-rika-ve-vybusnem-rozhovoru-byvaly-agent-cia-past-na-demokraty-jsme-svedky-nejvetsiho-volebniho-podvod/#.YLy4v6gzY2x
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/05/covid-final-priloha-10.5.pdf
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/05/covid-final-priloha-10.5.pdf
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Jaroslav-Doubrava-3252/clanek/NATO-a-Babis-touzi-po-statni-prevratu-v-Belorusku-106533
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Jaroslav-Doubrava-3252/clanek/NATO-a-Babis-touzi-po-statni-prevratu-v-Belorusku-106533
https://www.czechfreepress.cz/amerika/p-c-roberts-medialni-devky-usa-lzou-tak-zbesile-a-chaoticky-ze-sve-lzi-nedokazi-sjednotit.html
https://www.czechfreepress.cz/amerika/p-c-roberts-medialni-devky-usa-lzou-tak-zbesile-a-chaoticky-ze-sve-lzi-nedokazi-sjednotit.html
https://www.arfa.cz/zfalsovane-volby-v-usa-trump-nechal-tajne-oznacit-vsechny-korespondencni-listky-vodoznakem-rika-ve-vybusnem-rozhovoru-byvaly-agent-cia-past-na-demokraty-jsme-svedky-nejvetsiho-volebniho-podvod/#.YMXiTKgzY2z
https://www.arfa.cz/zfalsovane-volby-v-usa-trump-nechal-tajne-oznacit-vsechny-korespondencni-listky-vodoznakem-rika-ve-vybusnem-rozhovoru-byvaly-agent-cia-past-na-demokraty-jsme-svedky-nejvetsiho-volebniho-podvod/#.YMXiTKgzY2z
https://www.arfa.cz/zfalsovane-volby-v-usa-trump-nechal-tajne-oznacit-vsechny-korespondencni-listky-vodoznakem-rika-ve-vybusnem-rozhovoru-byvaly-agent-cia-past-na-demokraty-jsme-svedky-nejvetsiho-volebniho-podvod/#.YMXiTKgzY2z
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protibělošské13. Tento závěr „dokládali“14 dezinformátoři překladem hesla Black Lives Matter (= Na 
černošských životech záleží), které podle jejich výkladu implikuje, že na ostatních životech nezáleží. Je 
nutné poznamenat, že řada článků na českých dezinformačních webech (nejen na toto téma) byla a je 
silně rasistická. 

Hlavní trendy, které se objevily nebo výrazně vyvinuly v roce 202015:

1) Manipulace článků ze seriózních médií – Jednou z technik, které dezinformační weby v roce 2020 
využívaly, byla manipulace s  články z  mainstreamu. Přestože se tento trend občasně vyskytoval i 
v minulosti, s pandemií nového koronaviru se značně rozšířil.

2) Překládání dezinformačních videí ze zahraničí – Překládání videí ze zahraničních dezinformačních 
scén do českého prostoru je dezinformační a manipulativní technikou, která byla českou dezinformační 
scénou využívána již v minulosti. Mezi trendy loňského roku se však dostala především kvůli výrazně 
zvýšené míře, s jakou ji čeští dezinformátoři začali používat s nástupem pandemie covidu-19.

3) Zánik dezinformačního webu v důsledku trestního stíhání – V souvislosti s extrémně rasistickým 
článkem, který byl publikován na dezinformačním webu Vlastenecké noviny, byl obžalován majitel 
této domény Radek Velička a web byl suspendován. Jedná se o bezprecedentní událost v kontextu 
české dezinformační scény, která několika způsoby ovlivnila fungování celé dezinformační scény, a to 
především proto, že Vlastenecké noviny patřily k nejstarším tuzemským dezinformačním webům a 
tvořily tvrdé jádro zdejší dezinformační scény.

4) Odkazování na blíže nespecifikované údajné odborníky a experty pro zvýšení důvěryhodnosti 
– Pro legitimizaci svých narativů využívají dezinformační weby stále častěji zdánlivé autority nebo 
odborníky na konkrétní téma, kteří obvykle sdílí podobný názor jako samotný dezinformační web, 
jenž jejich názor následně cituje a v nemalé části případů ho vydává za fakta nebo s těmito osobami 
publikuje rozhovory. Deklarovaná odbornost osoby k tématu pak vyvolává ve čtenáři důvěru, že 
podporovaný narativ pravdivě popisuje skutečnost. V  souvislosti s  pandemií covidu-19 byla tato 
propagandistická technika využívána výrazně více, než je obvyklé.  

5) Propojení proruských dezinformátorů a anticovidových skupin a iniciativ – Vzhledem k faktu, 
že pandemie koronaviru se stala pro celou řadu dezinformačních webů ústředním tématem, převzali 
anticovid agendu i proruští aktivisté, což bylo viditelné například na anticovidových demonstracích, 
kde se vyskytovali jak odpírači roušek a dalších opatření, tak i z velké části právě proruští aktivisté, kteří 
téma přijali16 za své.  

13 Šindelář, Karel. 2020. „TŘI POHLEDY NA SOUČASNÉ PROTESTY PROTI RASISMU.“ Pravý prostor, 15. června 2020. https://
pravyprostor.cz/tri-pohledy-na-soucasne-protesty-proti-rasismu/

14 Slovanka. 2020. „Z BLOGU VOX POPULI: KDO LÍBÁ NOHY ČERNOCHŮM?“ Pravý prostor, 10. června 2020. https://
pravyprostor.cz/z-blogu-vox-populi-kdo-liba-nohy-cernochum/

15 Číslování 1–5 nenaznačuje pořadí, tzn. terč číslo 1 není ničím výjimečný oproti číslu 5, číslování slouží pouze pro lepší 
přehlednost.

16 Čeští elfové. 2021. „Tváře proruské páté kolony – kdo u nás šíří vliv RF?“ Čeští elfové, 17. dubna 2021. https://cesti-elfove.cz/
tvare-proruske-pate-kolony-kdo-u-nas-siri-vliv-rf/

https://pravyprostor.cz/tri-pohledy-na-soucasne-protesty-proti-rasismu/
https://pravyprostor.cz/z-blogu-vox-populi-kdo-liba-nohy-cernochum/
https://cesti-elfove.cz/tvare-proruske-pate-kolony-kdo-u-nas-siri-vliv-rf/
https://pravyprostor.cz/tri-pohledy-na-soucasne-protesty-proti-rasismu/
https://pravyprostor.cz/tri-pohledy-na-soucasne-protesty-proti-rasismu/
https://pravyprostor.cz/z-blogu-vox-populi-kdo-liba-nohy-cernochum/
https://pravyprostor.cz/z-blogu-vox-populi-kdo-liba-nohy-cernochum/
https://cesti-elfove.cz/tvare-proruske-pate-kolony-kdo-u-nas-siri-vliv-rf/
https://cesti-elfove.cz/tvare-proruske-pate-kolony-kdo-u-nas-siri-vliv-rf/
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Top 5 nejnavštěvovanějších dezinformačních webů dle průměrné měsíční návštěvnosti v roce 2020 
v porovnání s rokem 201917:

Rok 2019 Rok 2020

1. Parlamentní listy (8,07 mil.) Parlamentní listy (7,7 mil.)

2. Sputnik (2,15 mil.)  Sputnik (3 mil.)

3. Aeronet (1,06 mil.)  CZ 24 News (1,9 mil.)

4. AC24 (1,04 mil.)  Aeronet (1,2 mil.)

5. Protiproud (466,41 tis.) AC24 (760 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. Tento žebříček se oproti roku 2019 proměnil ve dvou místech: První změnou je 
skutečnost, že mezi top 5 nejaktivnějších dezinformačních webů se dostal nový web s názvem CZ 24 News 
a zaujal rovnou třetí příčku. Tento web byl od ledna do září 2020 málo aktivní (průměrně 5 publikovaných 
článků měsíčně), od září jsme však zaznamenali extrémně vysoký nárůst v aktivitě, kdy vyšlo článků 23, v říjnu 
394 a v měsících listopadu a prosinci se počet článků přehoupl přes 900. Taková zásadní změna v charakteru 
webu může indikovat např. změnu majitele domény nebo někoho, kdo se stará o provoz webu, změnu 
životní situace provozovatele nebo získání finančních prostředků na činnost webu. Nelze to však potvrdit, 
neboť vlastnictví domény je anonymní. Druhou změnou je to, že počet návštěv jednoho z vůbec nejstarších 
dezinformačních webů AC24 klesl oproti roku 2019 o cca 300 tisíc průměrně za měsíc18. I přesto se však 
dostal do nejaktivnější pětky. 

Top 5 osobností (nepolitiků) české dezinformační scény za rok 202019:

1) Petr Hájek

2) Ondřej Geršl

3) Marek Pešl

4) David Formánek

5) Vladimír Franta

Výše uvedené osobnosti založily a/nebo vlastní dezinformační web, který patří mezi pět nejčtenějších, čímž 
pádem se jejich obsah dostává k největšímu množství lidí. Výjimku tvoří David Formánek, nicméně pouze 
v tom, že jeho dezinformační weby nepatří mezi pět nejčtenějších. Zařazen byl ale především proto, že jeho 
aktivita na dezinformační scéně i na sociálních sítích v roce 2020 zásadně napomohla šíření dezinformací o 
koronaviru – založil za tímto účelem dvě dezinformační stránky a několik facebookových skupin. Druhou 
výjimku pak tvoří Vladimír Franta, který není přímým vlastníkem žádného dezinformačního webu, resp. 
taková skutečnost není známa. Je však jediným oficiálním zpravodajem české verze Sputniku, který je druhým 
nejčtenějším dezinformačním webem v ČR, je placen penězi z Kremlu a v roce 2020 v interview otevřeně 

17 Přesná čísla jsou uvedena v textu.
18 Průměrná měsíční návštěvnost webu AC24 v roce 2019 byla 1,04 milionu. 
19 Číslování 1–5 nenaznačuje pořadí, tzn. terč číslo 1 není ničím výjimečný oproti číslu 5, číslování slouží pouze pro lepší 

přehlednost.
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přiznal, že mu nevadí, že v  Česku hájí ruské zájmy. Je také autorem největšího množství článků, které na 
Sputniku vycházejí.  

Top 5 nejaktivnějších politiků na dezinformační scéně dle množství publikovaných článků za rok 
2020:

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 webech uvedených 
v aktuálním seznamu, který Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty sestavilo. Kromě bývalého 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 weby. Toto 
číslo lehce kolísá, neboť síť dezinformačních webů je proměnlivá, některé weby zanikají, jsou ale nahrazovány 
novými. V minulých letech se jejich počet pohyboval kolem 40, v roce 2020 však vzniklo vlivem koronavirové 
pandemie více nových dezinformačních webů, než je obvyklé, a proto aktuální seznam čítá 51 aktivních 
dezinformačních webů. Tyto weby se liší způsobem fungování – některé jsou více sofistikované, vytvářejí 
vlastní obsah a cíleně manipulují informacemi, jiné slouží jako 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 
plán20. Kromě výše uvedeného je také velký rozdíl v četnosti publikovaných článků a návštěvnosti jednotlivých 
webů.

Společným jmenovatelem je pak především naprosté ignorování etického novinářského kodexu21 a snah 
o objektivní žurnalistiku. Je obvyklé, 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 
2020. 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

20 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).

21 Syndikát novinářů ČR, z.s. 2021. „Etický kodex.“ Syndikát novinářů ČR, z.s. Přístup 6. června 2021. https://syndikat-novinaru-
cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/

https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/
http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/
http://necenzurujeme.cz/
http://necenzurujeme.cz/
http://skrytapravda.cz/
http://skrytapravda.cz/
http://svobodnenoviny.eu/
http://svobodnenoviny.eu/
https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
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ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O DEZINFORMAČNÍ SCÉNĚ
Pro odlišení dezinformačního či manipulativního 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 McQuaila22, kde uvádí přímo kritéria pravdivosti23.

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 pročínské narativy, 
automaticky byly tedy vyřazeny například weby, které jsou zaměřeny na různé druhy šílených konspirací 
(např. o UFO, vesmíru apod.). V minulém roce jsme automaticky eliminovali také weby, které šíří různé typy 
čistě zdravotnických dezinformací, vlivem koronavirové krize se však škála prokremelských dezinformací 
rozšířila i o zdravotnické dezinformace týkající se covidu-19, z toho důvodu je na aktuálním seznamu i 
několik dezinformačních webů, které vznikly v roce 2020 za účelem šíření takřka výhradně dezinformací o 
koronaviru. Zařazeny tedy byly weby, které splňují následující kritéria24:

1) Obsahově web šíří a podporuje proruské dezinformační narativy nebo šíří a podporuje dezinformace 
o koronaviru.

2) Web prokazatelně šíří dezinformace nebo neodlišuje komentáře od faktických článků a názory 
prezentuje jako nezpochybnitelná fakta.

3) Průměrná měsíční návštěvnost překročila dva tisíce25.

4) Průměrný počet publikovaných článků za měsíc překročil číslo pět.

V aktualizovaném seznamu Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty uvádí 52 českých dezinformačních 
webů. Oproti minulému roku byly kvůli dlouhodobé neaktivitě nebo nefunkční doméně ze seznamu vyřazeny 
následující weby: Free Globe26 a Duch doby27. Specifikum tvoří dezinformační server Vlastenecké noviny. 
Na provozovatele webu Vlastenecké noviny Radka Veličku bylo v srpnu 2020 podáno trestní oznámení 
za silně rasistický článek. Po podání trestního oznámení přestal být web aktualizován a aktuálně (listopad 
2021) web již nefunguje vůbec. Bližší informace o tomto trendu je možné dočíst se v sekci, která se trendům 
věnuje. Přestože web aktuálně již nefunguje, zůstal zařazen na seznamu, protože větší část roku byl aktivní 
a dlouhodobě tvořil pevné jádro české dezinformační scény. Počet článků, které v roce 2020 byly na tomto 
webu publikovány, jsou též započítány do základních statistických údajů.  

Všechny dezinformační weby, které Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty zařadilo na aktuální seznam, 
byly kontaktovány skrze e-maily a kontaktní formuláře uvedené na svých stránkách. Cílem bylo dát 
jednotlivým provozovatelům dezinformačních webů možnost vysvětlit prostředí své stránky se specifickým 

22 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016.
23 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.
24 Kritéria byla vytvářena mimo jiné na základě metodiky Národního Fondu Nezávislé Žurnalistiky (Šlerka, přístup 6. června 

2021) pro rating webových zpravodajských médií.
25 K měření počtu článků, míry návštěvnosti a některých dalších mediálních analytických ukazatelů používáme aplikaci 

Monitoru, která je přední českou aplikací na monitoring mediálního prostředí.
26 Na webu Free Globe byl v roce 2020 publikován pouze jeden článek, a to 26. listopadu 2020. Jedná se zároveň o poslední 

článek, který bych na tomto webu dosud (listopad 2021) publikován. Ze seznamu byl tedy vyřazen pro dlouhodobou 
neaktivitu.   

27 Web Duch doby je stále funkční, v roce 2020 se však snížila jeho aktivita a průměrný počet článků za jeden měsíc klesl na 
tři, čímž web nesplnil kritérium minimálního průměrného počtu publikovaných článků za měsíc, a proto byl ze seznamu 
vyřazen.  

https://www.freeglobe.cz/default.aspx
https://www.duchdoby.cz/
https://rating.nfnz.cz/about/
https://rating.nfnz.cz/about/
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zaměřením na finanční a vlastnickou strukturu, svou editoriální politiku a také motivaci. Z toho důvodu 
byl 1. června 2021 rozeslán všem dezinformačním webům (s výjimkou Národních novin viz níže), které jsou 
uvedené na aktuálním seznamu, 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?

 • Jaká je motivace pro provoz Vaší stránky?

 • Jakým způsobem je financován provoz Vašeho webu?

 • Jaká je Vaše editoriální politika? Jakým způsobem rozhodujete, jaké články budete psát a publikovat?

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

Předem Vám děkujeme, pokud si najdete čas a odpovíte na naše otázky. V ideálním případě bychom odpovědi 
potřebovali do 7. 6. 2021 (18:00), abychom je mohli včas zahrnout do našeho výzkumu.

Děkuji,

S pozdravem

Za tým Bezpečnostního centra Evropské hodnoty

Veronika Krátka Špalková

Z odeslaných e-mailů se pět vrátilo s tím, že nebylo možné je na uvedené e-mailové adresy doručit, ve dvou 
případech nebylo možné odeslat dotaz skrze kontaktní formulář uvedený na webu. Na položené otázky 
neodpověděl nikdo z dotázaných, přesto přišlo několik „odpovědí“ ve smyslu obecné reakce. 

Přehled odpovědí nabízí následující tabulka číslo 1, kde jsou weby seřazeny podle abecedy.  

Dezinformační web Reakce

AC24 Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Aeronet Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Anarchistická federace

Dobrý den,

všechny informace naleznete v naší publikaci “Anarchismus pro začátečníky”.

https://nakladatelstvi.afed.cz/kapesni_brozury/anarchismus-pro-zacatecniky/

AF

Argumenty a fakta Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Asociace nezávislých médií Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Bez politické korektnosti Na e-mail nepřišla žádná odpověď

CZ24 news Zprávu se nepodařilo odeslat

https://nakladatelstvi.afed.cz/kapesni_brozury/anarchismus-pro-zacatecniky/
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Czech Free Press Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Časopis Šifra Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Česká věc Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Česko aktuálně

Dobry den,

Nejsem vlastnikem webu ceskoaktualne jiz nekolik let, vlastnikem je:

https://www.facebook.com/stanley.ibkis.3

Kontaktujte jeho a me jmeno prosim vymazte z vaseho seznamu. Diky28.

D-fens.cz Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Důležité24 Na e-mail nepřišla žádná odpověď

E-republika Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Eportal Zprávu se nepodařilo odeslat

Euportál Zprávu se nepodařilo odeslat

Eurabia Zprávu se nepodařilo odeslat

EUserver Zprávu se nepodařilo odeslat

EXANPRO Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Infokurýr
Dobrý den, k Vámi zaslaným otázkám můžeme sdělil následující: “Nemáme zájem jakkoliv spo-
lupracovat a se vyjadřovat podvodným organizacím Vašeho typu placenými na rozvracení České 
republiky, zvláště těm, který jsou placeny z peněz mezinárodního zločince Sorose.” redakce IK

iReportér Dobrý den, nemám zájem s vámi komunikovat, Jaroslav Lapač

Kupředu do minulosti Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Lajkit Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Megazprávy Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Národní noviny Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Necenzurujeme Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Nejvíc info Na e-mail nepřišla žádná odpověď

28 Česko aktuálně jsme kontaktovali skrze e-mail uvedený na jejich webu info@ceskoaktualne.cz. Odpověď nám byla zaslána 
z osobního e-mailu, který nefiguruje v žádném našem seznamu a ani jsme dotyčného skrze něj nekontaktovali. Vlastnictví 
domény tohoto webu je anonymní, nelze potvrdit, kdo je nebo není jeho vlastníkem či provozovatelem. 

https://www.facebook.com/stanley.ibkis.3
mailto:info@ceskoaktualne.cz
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New World Order Opposition

Dobrý den,

chápu, že potřebujete splnit své pracovní úkoly a proto posíláte takovéto dotazy. Ale na druhou 
stranu pochopte, že já a všichni další provozovatelé nezávislých médií Vás a vaši organizaci považu-
jeme za agenty cizí moci a jinými slovy vlastizrádce v plném, a tedy i právním slova smyslu. A proto 
ani ode mne žádnou odpověď nedostanete.

Chápu, že chcete pracovat na své kariéře, ale už by Vám mohlo být jasné, že jste se nepřidala na 
dobrou stranu. Obávám se, že Vám vzhledem k nízkému věku a slabému přehledu o světovém dění 
zatím vůbec nedochází, co se ve světě děje a že pracujete pro lidi, kteří nemají žádnou budoucnost. 
Nevěřím tomu, že Vy osobně si opravdu myslíte, že Rusko a “dezinformační” weby jsou nějakou 
hrozbou pro ČR a vůbec pro kohokoliv. Ve skutečnosti je to naopak.

Radím Vám tedy: Vykašlete se na práci, která nikam nevede a jestli, tak jenom k pořádné porci 
ostudy a opovržení. Problém je, že s Vaším neužitečným vzděláním se budete muset něco opravdu 
užitečného naučit, aby měl Váš život smysl. Ale nebojte, pracovitý člověk si nakonec vždy své místo 
najde.

Držím Vám tedy palce a fandím k odvážnému rozhodnutí změnit svou životní cestu. Jste ještě 
mladá, tak ještě máte naději, že když odejdete včas, tak bude Vaše životní epizoda v Evropských 
hovnotách zapomenuta a nebudete muset za čas chodit kanálama.

S pozdravem

Jan Korál

Nová republika Zprávu se nepodařilo odeslat

OrgoNet Na e-mail nepřišla žádná odpověď
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Otevři svou mysl

Dobrý den, paní Špalková,

děkuji Vám za Vaše dotazy.

Nesdílím ani hodnoty současné Evropské unie, paní Jourové, a ani Vaší nesmyslné a dle mého 
názoru vlastizrádné práce.

Nemám jediný důvod Vám na něco takového odpovídat.

Jsem svobodný občan České republiky, hrdý na českou kulturu a pojetí tradičního základu státu - 
RODINY.

Opravdu si myslíte, že jsme všichni tak hloupí ?

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/brusel-chce-odstrihnout-dezinfoweby-
od-inzerce-musime-je-vyh/r~f72fce1ebe1311ebaedf0cc47ab5f122/

S organizací, jako je ta Vaše, která akorát podporuje cenzuru a potlačování svobody projevu 
(https://bit.ly/3wYh0KX), nehodlám jakkoliv spolupracovat a podílet se na Vašem průzkumu.

S pozdravem,

David Formánek

https://otevrisvoumysl.cz

https://rizikavakcin.org

Outsider media

Vážená paní Krátká Špalková,

na Vaše otázky Vám rád odpovím v přímém dialogu v rámci Debatního klubu, pod podmínkou, že 
i Vy mi odpovíte na mé otázky podobného typu týkající se Evropských hodnot. Prosím, navrhněte 
termín a čas, mohu ve všední dny ve večerních hodinách.

S pozdravem

Stanislav Blaha

tel. 724 023 443

www.outsidermedia.cz (č. ú. 2900618307/2010)

e-republika.cz (transparentní účet)

Parlamentní listy Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Pokec24 Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Pravdive.eu Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Pravý prostor Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Protiproud Na e-mail nepřišla žádná odpověď

První zprávy Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Realita dne Na e-mail nepřišla žádná odpověď

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/brusel-chce-odstrihnout-dezinfoweby-od-inzerce-musime-je-vyh/r~f72fce1ebe1311ebaedf0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/brusel-chce-odstrihnout-dezinfoweby-od-inzerce-musime-je-vyh/r~f72fce1ebe1311ebaedf0cc47ab5f122/
https://bit.ly/3wYh0KX
https://otevrisvoumysl.cz
https://rizikavakcin.org
http://www.outsidermedia.cz
http://e-republika.cz
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Reformy.cz Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Regionální novinky.cz Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Rizika Vakcín Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Rukojmí Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Skrytá pravda Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Sputnik Zprávu se nepodařilo odeslat

Svobodné noviny Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Topcz

Dobrý den,

vážená paní, předpokládám, že ČR je, alespoň podle Ústavy, demokratickou zemí. Všichni mě o 
tom přesvědčují, takže to asi bude pravdou. No a vdemokratické zemi, platí něco takového, jako je 
zákonem ustanoveno právo na svobodu slova. Takže milá paní Veroniko, ten web je můj soukromý, 
nikomu nepatří jenom mně. To je vše,co Vám mohu sdělit. Vaše ostatní otázky jsou irelevantní, 
protože do mých soukromých názorů Vám, nebo vašemu NGO vůbec nic není.

Zdraví

Administrátor TOP-CZ

www.topcz.net

Týdeník Občanské právo Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Věk světla Na e-mail nepřišla žádná odpověď

VIP noviny Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Vox Populi blog Na e-mail nepřišla žádná odpověď

Zvědavec

Milé samozvané tzv. “evropské hodnoty”,

mimochodem, co je to ta “evropská hodnota”? Muslimové? Migranti? Feministky? LGBO? Vy nejste 
žádné evropské hodnoty, vy jste rozkladné živly, pátá kolona v Evropě. Nic vám není po tom, jak je 
organizován a financován můj web. Vy se také nezpovídáte z toho, kolik peněz vám dává Soros a 
další grázlové, kolik sosáte z daní tohoto státu, který rozleptáváte. Příště mě s podobnými dotazy 
neobtěžujte.

Vladimír

Tab. č. 1

Výjimku zde tvoří server Národní noviny, který provozuje Rudolf Hruboň. Ten byl jediný, kdo v minulém roce 
odpověděl na naše otázky s tím, že jeho motivací pro provoz webu je „informovat o událostech a poskytovat 
čtenářům informace, o kterých neinformují mainstreamová média nebo o nich informují okrajově či 
zkresleně“, provoz webu je financován ze „soukromých zdrojů“, editoriální politika se řídí podle „časové a 
obsahové relevantnosti daného tématu“ a „pravidelným přispěvatelem je pouze Rudolf Hruboň“. Z toho 
důvodu jsme R. Hruboňovi poslali pouze dotaz, zda tyto odpovědi stále platí, citaci jeho reakce lze nalézt v 
následující tabulce č. 2.

http://www.topcz.net
https://www.narodninoviny.cz/
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Dezinformační web Reakce

Národní noviny

Dobrý den,

odpovědi jsou stejné jako před rokem. Kde mohu najít výsledky vašeho výzkumu?

Děkuji, s pozdravem

Rudolf Hruboň

Tab. č. 2  

Stránky byly stejně jako minulý rok rozděleny do tří kategorií podle typu obsahu, a to na: 1) Tvůrce, 2) 
Platformy a 3) Agregátory.29  

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, pseudoexpertům 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.

Následující tabulka obsahuje všechny dezinformační weby české dezinformační scény, které splnily výše 
uvedená kritéria30. Zeleným pozadím jsou označeny ty, které zastávají stálé místo na seznamu dezinformačních 
webů Bezpečnostního centra Evropské hodnoty minimálně od minulého roku, červené pozadí určuje weby 
nově zařazené. Jediný web je označen šedým pozadím (Vlastenecké noviny), protože v průběhu minulého 
roku zanikl (blíže v sekci věnující se trendům). Weby jsou seřazeny podle abecedy. Tabulka č. 3 nabízí přehled 
jejich průměrné měsíční návštěvnosti v roce 2019 a v roce 2020 a celkový počet článků, které daný web 
publikoval též za oba roky. Kromě toho lze z tabulky vyčíst i rozdíly v obou kategoriích mezi roky 2019 a 2020, 
tedy to, zda a o kolik jejich návštěvnost a aktivita meziročně klesla či stoupla.

29 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 institut 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.  

30 1) Obsahově web šíří a podporuje proruské dezinformační narativy nebo šíří a podporuje dezinformace o koronaviru, 2) Web 
prokazatelně šíří dezinformace nebo neodlišuje komentáře od faktických článků a názory prezentuje jako nezpochybnitelná 
fakta, 3) Průměrná měsíční návštěvnost překročila dva tisíce, 4) Průměrný počet publikovaných článků za měsíc překročil 
číslo pět

http://www.pssi.cz/download/docs/751_dezinformace-jako-byznys.pdf
http://www.pssi.cz/download/docs/751_dezinformace-jako-byznys.pdf
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Zelené zabarvení = web není nový, na seznamu byl i v minulé výroční zprávě pro rok 2019

Červené zabarvení = web je nový, na seznamu ve výroční zprávě pro rok 2019 se nevyskytoval

Šedé zabarvení = web fungoval většinu roku 2020, ale v průběhu byl zrušen nebo přestal publikovat

Název webu Kategorie
Návštěvnost 

za měsíc 2019
Návštěvnost 

za měsíc 2020

Rozdíl v 
průměrné 

měsíční 
návštěvnosti 

mezi lety 
2019 a 2020

Celkový 
počet článků 
za rok 2019

Celkový 
počet článků 
za rok 2020

Rozdíl mezi 
lety 2019 
a 2020 v 

celkovém 
počtu článků

AC24 Tvůrce 1 040 000 760 450 -279 550 4 302 2051 -2251

Aeronet Tvůrce 1 060 000 1 220 000 160 000 286 195 -91

Anarchistická 
federace

Tvůrce 3630 3630 0 182 267 85

Argumenty a 
fakta

Tvůrce 308 810 443 010 134 200 6 779 773

Asociace  
nezávislých médií

Tvůrce X 10 400 10 440 X 7825 7825

Bez politické  
korektnosti

Platforma 23 800 23 800 0 467 264 203

CZ24 news Tvůrce X 1 900 000 1 900 000 X 2309 2309

Czech Free Press Tvůrce 121 780 124 860 3080 1910 1871 -39

Časopis Šifra Platforma 104 660 188 890 84 230 207 137 -70

Česká věc Platforma X 431 240 431 240 X 319 319

Česko aktuálně Tvůrce 259 980 297 490 37 510 3660 3891 231

D-fens.cz Platforma X 551 670 551 670 X 458 458

Důležité24 Tvůrce 139 950 35 850 -104 100 190 298 108

E-republika Platforma 20 400 20 400 0 643 864 221

Eportal Tvůrce 12 670 12 670 0 313 197 -116

Euportál Tvůrce 63 080 63 080 0 2038 1097 -941

Eurabia Platforma 72 930 72 610 -320 574 585 11

EUserver Platforma 12 980 12 980 0 47 85 38
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EXANPRO Tvůrce 4 130 2190 -1940 69 74 5

Infokurýr Tvůrce 47 670 47 670 0 4550 6106 1556

iReportér Tvůrce 8 140 8140 0 135 259 124

Kupředu do  
minulosti

 Platforma X 126 580 126 580 X 291 291

Lajkit Tvůrce 212 490 132 060 -80 430 210 173 -37

Megazprávy Tvůrce 120 000 59 380 -60 620 199 2670 2471

Národní noviny Platforma 33 400 33 400 0 947 851 -96

Necenzurujeme Tvůrce 7 710 7710 0 76 89 13

Nejvíc info Platforma 13 930 13 930 0 488 356 -132

New World Order 
Opposition

Tvůrce 191 350 192 240 890 805 1266 461

Nová republika Tvůrce 300 310 307 920 7610 2658 2055 -603

OrgoNet
Agregátor/
Platforma 

X 29 660 29 660 X 102 102

Otevři svou mysl Tvůrce X 909 450 909 450 X 122 122

Outsider media Tvůrce 40 680 40 680 0 818 1160 342

Parlamentní 
listy31

Platforma 8 070 000 7 710 000 -360 000 44 608 43 233 -1375

Pokec24 Platforma X 397 540 397 540 X 1655 1655

31 Parlamentní listy jsou na seznamu dezinformačních webů ve skupině tzv. platforem. Jedná se o web, na který může 
přidávat své články prakticky kdokoliv, kdo si vytvoří profil. Problematické je především to, že zde nedochází k editoriální 
politice, tzn. nekontroluje se obsah publikovaných článků. Je tedy možné publikovat i dezinformace, manipulace či přímo 
lži. Podobně problematická je také skutečnost, že názory a komentáře nejsou dostatečně odlišené od jiných typů článků, 
což působí zmateně a vyvolává to dojem, že i něčí publikovaný názor je fundovaná informační zpráva založená na faktech. 
Tyto skutečnosti vyplývají také z rozsudku Městského soudu v Praze, který rozhodl v neprospěch Parlamentních listů, které 
žalovaly server Forum24 za text s  titulkem „Problémem senátora Valenty není jen střet zájmů, ale ruská žumpa jménem 
Parlamentní listy“. V rozsudku se mimo jiné píše: „Bylo tedy prokázáno, že názor vyjádřený ve sporném článku, že Parlamentní 
listy lze řadit k webům, které ,šíří lži, dezinformace, názory extremistů a estébáků‘, má racionální základ…“    

Název webu Kategorie
Návštěvnost 

za měsíc 2019
Návštěvnost 

za měsíc 2020

Rozdíl v 
průměrné 

měsíční 
návštěvnosti 

mezi lety 
2019 a 2020

Celkový 
počet článků 
za rok 2019

Celkový 
počet článků 
za rok 2020

Rozdíl mezi 
lety 2019 
a 2020 v 

celkovém 
počtu článků
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Pravdive.eu Agregátor 108 330 124 610 16 280 63 281 62383 -898

Pravý prostor Tvůrce 452 340 432 100 -20 240 4123 4919 796

Protiproud Tvůrce 466 410 543 740 77 330 609 648 39

První zprávy Tvůrce 391 250 415 610 24 360 9556 9657 101

Realita dne Tvůrce 4 120 4120 0 9 134 125

Reformy.cz Tvůrce X 100 400 100 400 X 1002 1002

Regionální  
novinky.cz

Tvůrce X 9 960 9 960 X 7245 7245

Rukojmí Platforma 132 130 131 510 -620 2258 1508 -750

Skrytá pravda Tvůrce 132 330 166 980 34 650 599 548 -51

Sputnik Tvůrce 2 150 000 3 050 000 900 000 15 293 14 415 -878

Svobodné noviny Tvůrce 213 820 269 190 55 370 1624 1164 -460

Topcz Tvůrce X 189 000 189 000 X 160 160

Týdeník 
Občanské právo

Tvůrce 4 130 4130 0 209 1416 1207

Věk světla Tvůrce 24 890 24 890 0 309 426 117

VIP noviny Tvůrce X 64 940 64 940 X 111 111

Vlastenecké  
noviny32 Tvůrce 59 970 59 970 0 10 076 5058 -5018

Vox Populi blog  Platforma X 11 700 11 700 X 343 343

Zvědavec Platforma 298 830 325 410 26 580 776 762 -14

Tab. č. 3

32 Server Vlastenecké noviny publikoval poslední článek v srpnu 2020, od listopadu 2020 do současnosti (červenec 2021) je web 
nefunkční. Blíže v sekci, která se věnuje trendům.

Název webu Kategorie
Návštěvnost 

za měsíc 2019
Návštěvnost 

za měsíc 2020

Rozdíl v 
průměrné 

měsíční 
návštěvnosti 

mezi lety 
2019 a 2020

Celkový 
počet článků 
za rok 2019

Celkový 
počet článků 
za rok 2020

Rozdíl mezi 
lety 2019 
a 2020 v 

celkovém 
počtu článků
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Všechny výše zmíněné weby vydaly za rok 2020 dohromady 195 853 článků, což je průměrně 16 321 článků za 
měsíc (oproti minulému roku se tak průměrný počet článků vydaných za měsíc na české dezinformační scény 
zvýšil o 1 211 článků). Je nutné zde však upozornit na to, že na aktuálním seznamu je o 11 dezinformačních 
webů více, než na seznamu pro rok 2019, a že se jedná o absolutní číslo, což znamená, že jsou započítány 
všechny vydané články, nikoliv pouze ty unikátní.



22

NEJDISKUTOVANĚJŠÍ KAUZY NA ČESKÉ DEZINFORMAČNÍ SCÉNĚ V 
ROCE 2020
Bylo vybráno pět českých a pět zahraničních kauz, o kterých se na české dezinformační scéně v roce 2020 
psalo nejvíce. 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.

NEJDISKUTOVANĚJŠÍ ČESKÉ KAUZY

1) Pandemie covidu-19

2) Útoky na českou eurokomisařku a místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou 
v souvislosti se zaváděním údajné cenzury

3) Odstranění sochy maršála Koněva z Prahy 6

4) Útoky na Bezpečnostní informační službu

5) Útoky na veřejnoprávní média a na konkrétní členy Rady ČT a s tím spojená nekritická podpora 
jiných konkrétních členů Rady ČT 

DOMÁCÍ KAUZA #1 Pandemie covidu-19

Nejpozději v prosinci 2019 se v čínském Wu-chanu objevily případy nového vysoce infekčního onemocnění 
covidu-19, které se postupně rozšířilo prakticky do celého světa. Celá řada zemí přijala bezprecedentní 
opatření ve snaze šíření nákazy zamezit.

V roce 2020 zároveň v českém informačním prostoru proběhly dvě dezinformační vlny týkající se nového 
koronaviru, které jsme v Bezpečnostním centru Evropské hodnoty podrobně analyzovali v reportu Rok 2020: 
Jak česká vláda prohrála s dvěma vlnami dezinformací o koronaviru33.

Za celý rok vyšlo na sledovaných dezinformačních webech přes 55 tisíc článků obsahující klíčová slova covid, 
covid-19 nebo koronavirus. Z grafu níže je zřejmé, že největší počty článků vyšly hned po propuknutí pandemie 
v České republice v březnu 2020. V letních měsících se s ústupem pandemie snížil i počet vydávaných článků. 
Na podzim se ale čísla opět zvedla.

33 Krátka Špalková, Veronika, Zuzana Činčerová. 2021. „ROK 2020: JAK ČESKÁ VLÁDA PROHRÁLA S DVĚMA VLNAMI 
DEZINFORMACÍ O KORONAVIRU.“ Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 2021. https://europeanvalues.cz/wp-
content/uploads/2021/05/covid-final-priloha-10.5.pdf

https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/03/covid-report50.pdf
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/03/covid-report50.pdf
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/05/covid-final-priloha-10.5.pdf
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/05/covid-final-priloha-10.5.pdf
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První dezinformační vlna začala mezi lednem a únorem 2020 a probíhala až do léta 2020. Ústředním tématem 
bylo označování koronaviru za uměle vytvořený virus34 (ať už vypuštěný omylem, či záměrně). Teorií se 
objevovala celá řada, často se jednalo o spekulace o biologické zbrani35. Problematické bylo především 
obviňování různých typů aktérů bez důkazů za vznik viru či jeho šíření, a to navzdory tomu, že do současnosti 
(říjen 2021) původ viru není zcela objasněn. 

Dezinformační weby shodně situaci zlehčovaly36 a obviňovaly mainstreamová média37 ze šíření paniky a 
strachu.

Častým terčem byla Evropská unie, která podle dezinformátorů během pandemie ukázala svou nefunkčnost 
a zbytečnost38. Jako protiklad EU byly stavěny Rusko39 a Čína40, a to za vývoj léků, údajné zvládnutí situace a 
pomoc ostatním zemím.

34 Brand, Michal. 2020. „Koronavirus: Mnoho povyku pro nic? Nebo něco nevíme?“ Czech Free Press, 9. března 2020. https://
www.czechfreepress.cz/zdravi/koronavirus-mnoho-povyku-pro-nic-nebo-neco-nevime.html

35 Brand, Michal. 2020. „KORONAVIRUS: JE TO BIOLOGICKÁ ZBRAŇ? KDO JI VYTVOŘIL? KDO JI VYPUSTIL? POHLED NA 
FAKTA.“ Pravý prostor, 19. února 2020. https://pravyprostor.cz/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-
vypustil-pohled-na-fakta/

36 První zprávy. 2020. „Koranovirus a statistika: Cirkusový kolotoč na pokračování.“ První zprávy, 6. února 2020. https://www.
prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/koranovirus-a-statistika-cirkusovy-kolotoc-na-pokracovani/highlightSearch=koronavir/

37 Polanský, Jaroslav. 2020. „Tereza Spencerová: Válka, která by už zasáhla i Evropu. Virus? To teprve uvidíte, co přijde.“ Parlamentní 
listy, 30. ledna 2020. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Tereza-Spencerova-Valka-ktera-by-uz-zasahla-i-
Evropu-Virus-To-teprve-uvidite-co-prijde-611818

38 Parlamentní listy. 2020. „Zbytečná EU! Zavřít hranice! Jiří Kobza navrhuje tvrdá opatření v boji s virem.“ Parlamentní listy, 
11. března 2020. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zbytecna-EU-Zavrit-hranice-Jiri-Kobza-navrhuje-tvrda-
opatreni-v-boji-s-virem-616584

39 W., Božena. 2020. „Rusko pomohlo zemi, kterou Mezinárodní měnový fond a Západ ponechaly svému osudu na pospas 
koronaviru.“ New World Order Opposition, 24. března 2020. http://www.nwoo.org/2020/03/24/rusko-pomohlo-zemi-
kterou-mezinarodni-menovy-fond-a-zapad-ponechaly-svemu-osudu-na-pospas-koronaviru/

40 Lhoťan, Lukáš. 2020. „Německá vláda ukradla respirátory ČR, SR, Švýcarsku a Maďarsku. Ať si všichni pochcípají, hlavně když 
přežijí Němci je politika Berlína.“ Eurabia, 15. března 2020. https://www.eurabia.cz/Articles/43890-nemecka-vlada-ukradla-
respiratory-cr-sr-svycarsku-a-madarsku-at-si-vsichni-pochcipaji-hlavne-kdyz-preziji-nemci-je-politika-berlina.aspx

https://www.czechfreepress.cz/zdravi/koronavirus-mnoho-povyku-pro-nic-nebo-neco-nevime.html
https://pravyprostor.cz/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta/
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/koranovirus-a-statistika-cirkusovy-kolotoc-na-pokracovani/highlightSearch=koronavir/
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Tereza-Spencerova-Valka-ktera-by-uz-zasahla-i-Evropu-Virus-To-teprve-uvidite-co-prijde-611818
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zbytecna-EU-Zavrit-hranice-Jiri-Kobza-navrhuje-tvrda-opatreni-v-boji-s-virem-616584
http://www.nwoo.org/2020/03/24/rusko-pomohlo-zemi-kterou-mezinarodni-menovy-fond-a-zapad-ponechaly-svemu-osudu-na-pospas-koronaviru/
https://www.eurabia.cz/Articles/43890-nemecka-vlada-ukradla-respiratory-cr-sr-svycarsku-a-madarsku-at-si-vsichni-pochcipaji-hlavne-kdyz-preziji-nemci-je-politika-berlina.aspx
https://www.czechfreepress.cz/zdravi/koronavirus-mnoho-povyku-pro-nic-nebo-neco-nevime.html
https://www.czechfreepress.cz/zdravi/koronavirus-mnoho-povyku-pro-nic-nebo-neco-nevime.html
https://pravyprostor.cz/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta/
https://pravyprostor.cz/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta/
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/koranovirus-a-statistika-cirkusovy-kolotoc-na-pokracovani/highlightSearch=koronavir/
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/koranovirus-a-statistika-cirkusovy-kolotoc-na-pokracovani/highlightSearch=koronavir/
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Tereza-Spencerova-Valka-ktera-by-uz-zasahla-i-Evropu-Virus-To-teprve-uvidite-co-prijde-611818
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Tereza-Spencerova-Valka-ktera-by-uz-zasahla-i-Evropu-Virus-To-teprve-uvidite-co-prijde-611818
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zbytecna-EU-Zavrit-hranice-Jiri-Kobza-navrhuje-tvrda-opatreni-v-boji-s-virem-616584
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zbytecna-EU-Zavrit-hranice-Jiri-Kobza-navrhuje-tvrda-opatreni-v-boji-s-virem-616584
http://www.nwoo.org/2020/03/24/rusko-pomohlo-zemi-kterou-mezinarodni-menovy-fond-a-zapad-ponechaly-svemu-osudu-na-pospas-koronaviru/
http://www.nwoo.org/2020/03/24/rusko-pomohlo-zemi-kterou-mezinarodni-menovy-fond-a-zapad-ponechaly-svemu-osudu-na-pospas-koronaviru/
https://www.eurabia.cz/Articles/43890-nemecka-vlada-ukradla-respiratory-cr-sr-svycarsku-a-madarsku-at-si-vsichni-pochcipaji-hlavne-kdyz-preziji-nemci-je-politika-berlina.aspx
https://www.eurabia.cz/Articles/43890-nemecka-vlada-ukradla-respiratory-cr-sr-svycarsku-a-madarsku-at-si-vsichni-pochcipaji-hlavne-kdyz-preziji-nemci-je-politika-berlina.aspx
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Už touto dobou se objevovalo odmítání vakcinace, kterou dezinformační scéna označovala za nástroj 
k očipování41 či snížení porodnosti42. Naopak propagovány byly neověřené způsoby léčby onemocnění, jako 
například léčba hydroxychlorochinem43 či chlorochinem44.

V  souvislosti s  očkováním, ale i nezávisle na něm vznikly teorie o údajných snahách na „přeformátování“ 
společnosti pomocí pandemie, což mají dle konspirátorů řídit tzv. „globální elity“45 v čele s Billem Gatesem46.

Některé články nepravdivě spojovaly47 pandemii s  5G sítěmi. Přestože se v  České republice téma příliš 
neuchytilo, v zahraničí způsobili48 příznivci této teorie značné škody.

Druhá dezinformační vlna probíhala od konce srpna 2020 a zasáhla až do roku 2021. Pro ni se hlavním 
narativem stalo bagatelizování pandemie a označování covidu-19 za obyčejnou chřipku či virózu49. Podle 
některých teorií byla dokonce druhá vlna onemocnění uměle vytvořená50 pomocí testování.

41 Katasonova, Valentína. 2020. „Čipování lidi pod záminkou očkování?“ Českoaktuálně, 27. března 2020. https://ceskoaktualne.
cz/2020/03/zpravy-k-zamysleni/cipovani-lidi-pod-zaminkou-ockovani/

42 Vedoucí kolotoče. 2020. „Dánsko uzákonilo nucené očkování až do roku 2021 v reakci na Coronavirus, farmaceutické firmy to 
označují za nejlepší zprávu pro lidstvo za posledních 100 let a triumf ochrany veřejného zdraví! Policista bude držet pacienta 
a lékař mu bude násilím pomocí injekce podávat vakcínu! Stejný model chtějí farmaceutické společnosti prosadit ve všech 
zemích Evropy a v USA! Tak brutální řízení na 5. prioritě jste dosud nezažili a cílem je přechod západní civilizace od léčiv k 
vakcínám! Ty totiž, na rozdíl od léků, nepodléhají tak přísným regulacím a schvalovacím procesům! A na lidi bude uplatněno 
mandatorní očkování, anebo kriminál a obvinění z veřejného ohrožování kvůli pohybu ve společnosti bez vakcíny!“ Aeronet, 
14. dubna 2020. https://aeronet.cz/news/dansko-uzakonilo-nucene-ockovani-az-do-roku-2021-v-reakci-na-coronavirus-
farmaceuticke-firmy-to-oznacuji-za-nejlepsi-zpravu-pro-lidstvo-za-poslednich-100-let-a-triumf-ochrany-verejneho-zdravi/

43 Roberts, P. C. 2020. „P.C.Roberts: Dr.V. Zelenko hlásí stoprocentní úspěch protivirové léčby hydroxychlorochinem.“ Czech 
Free Press, 25. března 2020. https://www.czechfreepress.cz/zdravi/p-c-roberts-dr-v-zelenko-hlasi-stoprocentni-uspech-
protivirove-lecby-hydroxychlorochinem.html

44 Důležité 24. 2021. „Lék na koronavirus potvrzen, úmrtnost sporná.“ Důležité 24, přístup 13. června 2021. https://zpravy.dt24.
cz/zahranicni/lek-na-koronavirus-potvrzen-umrtnost-sporna/

45 Novák, Petr. 2020. „KORONAVIRUS – NÁSTROJ GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ.“ New World Order Opposition, 27. února 2020. 
http://www.nwoo.org/2020/02/27/koronavirus-nastroj-globalniho-rizeni/

46 Redakce. 2020. „Gatesova nadace uspořádala před 3 měsíci v New Yorku scénář pandemie s koronavirem. Dokonce vlastní 
patent.“ AC24, 26. ledna 2020. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/gatesova-nadace-usporadala-pred-3-mesici-v-new-
yorku-scenar-pandemie-s-koronavirem/?redirect=%2F

47 Redakce. 2020. „Umělá panika kolem koronaviru, avšak 50 úmrtí v ČR na běžnou chřipku v letošní sezóně nikoho nezajímá.“ 
Lajkit, 9. března 2020. https://www.lajkit.cz/zpravy/item/2203-umela-panika-kolem-koronaviru-avsak-50-umrti-v-cr-na-
beznou-chripku-v-letosni-sezone-nikoho-nezajima

48 Satariano, Adam, Davey Alba. 2020. „Burning Cell Towers, Out of Baseless Fear They Spread the Virus.“ The New York Times, 
10. dubna 2020. https://www.nytimes.com/2020/04/10/technology/coronavirus-5g-uk.html

49 Argumenty a fakta. 2020. „Šokující fakta o koronaviru: “Umírá obrovské množství pacientů s jinými nemocemi,” tluče na 
poplach primář Votruba z VFN. Dezinformace České televize vs. životy statisíců lidí? Kolik jich už zemřelo? Spočítali jsme 
je.“ Argumenty a fakta, 12. září 2020. https://www.arfa.cz/sokujici-fakta-o-koronaviru-umira-obrovske-mnozstvi-pacientu-s-
jinymi-nemocemi-tluce-na-poplach-primar-votruba-z-vfn-dezinformace-ceske-televize-vs-zivoty-statisicu-lidi-kolik-jich-uz-
zemrelo/#.YMXFCKgzY2x

50 Badatel.net. 2020. „Bývalý hlavný vedec Pfizeru: ‚Druhá vlna je podvod falošne pozitívnych testov. Pandémia skončila.‘“ Czech 
Free Press, 3. října 2020. https://www.czechfreepress.cz/zdravi/byvaly-hlavny-vedec-pfizeru-druha-vlna-je-podvod-falosne-
pozitivnych-testov-pandemia-skoncila.html

https://ceskoaktualne.cz/2020/03/zpravy-k-zamysleni/cipovani-lidi-pod-zaminkou-ockovani/
https://aeronet.cz/news/dansko-uzakonilo-nucene-ockovani-az-do-roku-2021-v-reakci-na-coronavirus-farmaceuticke-firmy-to-oznacuji-za-nejlepsi-zpravu-pro-lidstvo-za-poslednich-100-let-a-triumf-ochrany-verejneho-zdravi/
https://www.czechfreepress.cz/zdravi/p-c-roberts-dr-v-zelenko-hlasi-stoprocentni-uspech-protivirove-lecby-hydroxychlorochinem.html
https://zpravy.dt24.cz/zahranicni/lek-na-koronavirus-potvrzen-umrtnost-sporna/
http://www.nwoo.org/2020/02/27/koronavirus-nastroj-globalniho-rizeni/
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/gatesova-nadace-usporadala-pred-3-mesici-v-new-yorku-scenar-pandemie-s-koronavirem/?redirect=%2F
https://www.lajkit.cz/zpravy/item/2203-umela-panika-kolem-koronaviru-avsak-50-umrti-v-cr-na-beznou-chripku-v-letosni-sezone-nikoho-nezajima
https://www.nytimes.com/2020/04/10/technology/coronavirus-5g-uk.html
https://www.arfa.cz/sokujici-fakta-o-koronaviru-umira-obrovske-mnozstvi-pacientu-s-jinymi-nemocemi-tluce-na-poplach-primar-votruba-z-vfn-dezinformace-ceske-televize-vs-zivoty-statisicu-lidi-kolik-jich-uz-zemrelo/#.X2jRbPkzY2w
https://www.czechfreepress.cz/zdravi/byvaly-hlavny-vedec-pfizeru-druha-vlna-je-podvod-falosne-pozitivnych-testov-pandemia-skoncila.html
https://ceskoaktualne.cz/2020/03/zpravy-k-zamysleni/cipovani-lidi-pod-zaminkou-ockovani/
https://ceskoaktualne.cz/2020/03/zpravy-k-zamysleni/cipovani-lidi-pod-zaminkou-ockovani/
https://aeronet.cz/news/dansko-uzakonilo-nucene-ockovani-az-do-roku-2021-v-reakci-na-coronavirus-farmaceuticke-firmy-to-oznacuji-za-nejlepsi-zpravu-pro-lidstvo-za-poslednich-100-let-a-triumf-ochrany-verejneho-zdravi/
https://aeronet.cz/news/dansko-uzakonilo-nucene-ockovani-az-do-roku-2021-v-reakci-na-coronavirus-farmaceuticke-firmy-to-oznacuji-za-nejlepsi-zpravu-pro-lidstvo-za-poslednich-100-let-a-triumf-ochrany-verejneho-zdravi/
https://www.czechfreepress.cz/zdravi/p-c-roberts-dr-v-zelenko-hlasi-stoprocentni-uspech-protivirove-lecby-hydroxychlorochinem.html
https://www.czechfreepress.cz/zdravi/p-c-roberts-dr-v-zelenko-hlasi-stoprocentni-uspech-protivirove-lecby-hydroxychlorochinem.html
https://zpravy.dt24.cz/zahranicni/lek-na-koronavirus-potvrzen-umrtnost-sporna/
https://zpravy.dt24.cz/zahranicni/lek-na-koronavirus-potvrzen-umrtnost-sporna/
http://www.nwoo.org/2020/02/27/koronavirus-nastroj-globalniho-rizeni/
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/gatesova-nadace-usporadala-pred-3-mesici-v-new-yorku-scenar-pandemie-s-koronavirem/?redirect=%2F
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/gatesova-nadace-usporadala-pred-3-mesici-v-new-yorku-scenar-pandemie-s-koronavirem/?redirect=%2F
https://www.lajkit.cz/zpravy/item/2203-umela-panika-kolem-koronaviru-avsak-50-umrti-v-cr-na-beznou-chripku-v-letosni-sezone-nikoho-nezajima
https://www.lajkit.cz/zpravy/item/2203-umela-panika-kolem-koronaviru-avsak-50-umrti-v-cr-na-beznou-chripku-v-letosni-sezone-nikoho-nezajima
https://www.nytimes.com/2020/04/10/technology/coronavirus-5g-uk.html
https://www.arfa.cz/sokujici-fakta-o-koronaviru-umira-obrovske-mnozstvi-pacientu-s-jinymi-nemocemi-tluce-na-poplach-primar-votruba-z-vfn-dezinformace-ceske-televize-vs-zivoty-statisicu-lidi-kolik-jich-uz-zemrelo/#.YMXFCKgzY2x
https://www.arfa.cz/sokujici-fakta-o-koronaviru-umira-obrovske-mnozstvi-pacientu-s-jinymi-nemocemi-tluce-na-poplach-primar-votruba-z-vfn-dezinformace-ceske-televize-vs-zivoty-statisicu-lidi-kolik-jich-uz-zemrelo/#.YMXFCKgzY2x
https://www.arfa.cz/sokujici-fakta-o-koronaviru-umira-obrovske-mnozstvi-pacientu-s-jinymi-nemocemi-tluce-na-poplach-primar-votruba-z-vfn-dezinformace-ceske-televize-vs-zivoty-statisicu-lidi-kolik-jich-uz-zemrelo/#.YMXFCKgzY2x
https://www.czechfreepress.cz/zdravi/byvaly-hlavny-vedec-pfizeru-druha-vlna-je-podvod-falosne-pozitivnych-testov-pandemia-skoncila.html
https://www.czechfreepress.cz/zdravi/byvaly-hlavny-vedec-pfizeru-druha-vlna-je-podvod-falosne-pozitivnych-testov-pandemia-skoncila.html
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Výrazné bylo také odmítání roušek jako nástroje pro údajnou manipulaci51 či pro jejich údajnou nefunkčnost 
až nebezpečnost52. Podobný postoj měli dezinformátoři i k  dalším vládním opatřením. Vycházely články 
píšící o situaci jako o „covidové diktatuře“53 či fašismu54.

51 Slovanka. 2020. „ROUŠKY JAKO NÁSTROJ MANIPULACE ANEB PRYMULOVY NÁZOROVÉ PIRUETY.“ Vox Populi Blog, 9. 
září 2020. https://voxpopuliblog.cz/rousky-jako-nastroj-manipulace-aneb-prymulovy-nazorove-piruety/

52 Vedoucí kolotoče. 2020. „Skončily volby a Roman Prymula dostal ze shora “zelenou” a začal vyhrožovat občanům zpřísněním 
opatření, pokud nebudou poslouchat! To bude fičák horší než v Izraeli, proslýchá se na vládě! Vláda nakoupí jen 3 miliony 
vakcín od AstraZeneca, zbylé 4 miliony chce nakoupit pro jistotu od jiného výrobce! Cože? Za nárůstem pozitivních testů 
dětí na COVID-19 možná opravdu stojí vdechované CO2 z roušek za poslední školní měsíc, data v ČR to naznačují, to samé se 
ukazuje v USA, kde roste počet pozitivně testovaných lidí, čím více a déle lidé nosí roušky a vdechují z nich CO2! Co radili staří 
lékaři? Zhluboka dýchat, protože kyslík je pro lidský organismus jako přirozená desinfekce!“ Aeronet, 5. října 2020. https://
aeronet.cz/news/skoncily-volby-a-roman-prymula-dostal-ze-shora-zelenou-a-zacal-vyhrozovat-obcanum-zprisnenim-
opatreni-pokud-nebudou-poslouchat-to-bude-ficak-horsi-nez-v-izraeli-proslycha-se-na-vlade-vlada/

53 Vedoucí kolotoče. 2020. „Czech Lives Matter: Strážníci v pražském metru klečeli na krku cestujícího, který si odmítal nasadit 
roušku! Fašizace v české společnosti je tady, na Aeronetu jsme před tímto vývojem varovali už na jaře! Covidové Gestapo 
srazilo muže k zemi, klečeli mu na krku, nemohl dýchat a naříkal! Nemáš roušku, dobytku, pořvávali na muže ostatní cestující! 
Další žena křičela, aby muže zavřeli na hodně dlouho, že je terorista a chce je všechny nakazit smrtelným virem! A co je 
nehorší, nikdo se muže nezastal a všichni jen čuměli, jak mu Covidové Gestapo klečí na krku a dusí ho!“ Aeronet, 15. září 
2020. https://aeronet.cz/news/czech-lives-matter-straznici-v-prazskem-metru-kleceli-na-krku-cestujiciho-ktery-si-odmital-
nasadit-rousku-fasizace-v-ceske-spolecnosti-je-tady-na-aeronetu-jsme-pred-timto-vyvojem-varovali/

54 Argumenty a fakta. 2020. „‚Ta nemoc není Covid-19. Je to fašismus!‘ Úžasný projev Davida Ickeho o svobodě (překlad, video) na 
rekordní demonstraci v Londýně. ‚Koronavirus je podvod, roušky jsou náhubky!‘ ‚Pokud nic neuděláme, skončí to globálním 
zotročením lidské rasy‘.“ Argumenty a fakta, 1. září 2020. https://www.arfa.cz/ta-nemoc-neni-covid-19-je-to-fasismus-uzasny-
projev-davida-ickeho-o-svobode-preklad-video-na-rekordni-demonstraci-v-londyne-koronavirus-je-podvod-rousky-jsou-
nahubky-pokud-nic-neude/#.YMXFP6gzY2y

https://voxpopuliblog.cz/rousky-jako-nastroj-manipulace-aneb-prymulovy-nazorove-piruety/
https://aeronet.cz/news/skoncily-volby-a-roman-prymula-dostal-ze-shora-zelenou-a-zacal-vyhrozovat-obcanum-zprisnenim-opatreni-pokud-nebudou-poslouchat-to-bude-ficak-horsi-nez-v-izraeli-proslycha-se-na-vlade-vlada/
https://aeronet.cz/news/skoncily-volby-a-roman-prymula-dostal-ze-shora-zelenou-a-zacal-vyhrozovat-obcanum-zprisnenim-opatreni-pokud-nebudou-poslouchat-to-bude-ficak-horsi-nez-v-izraeli-proslycha-se-na-vlade-vlada/
https://aeronet.cz/news/czech-lives-matter-straznici-v-prazskem-metru-kleceli-na-krku-cestujiciho-ktery-si-odmital-nasadit-rousku-fasizace-v-ceske-spolecnosti-je-tady-na-aeronetu-jsme-pred-timto-vyvojem-varovali/
https://www.arfa.cz/ta-nemoc-neni-covid-19-je-to-fasismus-uzasny-projev-davida-ickeho-o-svobode-preklad-video-na-rekordni-demonstraci-v-londyne-koronavirus-je-podvod-rousky-jsou-nahubky-pokud-nic-neude/#.YMSwm6gzY2x
https://voxpopuliblog.cz/rousky-jako-nastroj-manipulace-aneb-prymulovy-nazorove-piruety/
https://aeronet.cz/news/skoncily-volby-a-roman-prymula-dostal-ze-shora-zelenou-a-zacal-vyhrozovat-obcanum-zprisnenim-opatreni-pokud-nebudou-poslouchat-to-bude-ficak-horsi-nez-v-izraeli-proslycha-se-na-vlade-vlada/
https://aeronet.cz/news/skoncily-volby-a-roman-prymula-dostal-ze-shora-zelenou-a-zacal-vyhrozovat-obcanum-zprisnenim-opatreni-pokud-nebudou-poslouchat-to-bude-ficak-horsi-nez-v-izraeli-proslycha-se-na-vlade-vlada/
https://aeronet.cz/news/skoncily-volby-a-roman-prymula-dostal-ze-shora-zelenou-a-zacal-vyhrozovat-obcanum-zprisnenim-opatreni-pokud-nebudou-poslouchat-to-bude-ficak-horsi-nez-v-izraeli-proslycha-se-na-vlade-vlada/
https://aeronet.cz/news/czech-lives-matter-straznici-v-prazskem-metru-kleceli-na-krku-cestujiciho-ktery-si-odmital-nasadit-rousku-fasizace-v-ceske-spolecnosti-je-tady-na-aeronetu-jsme-pred-timto-vyvojem-varovali/
https://aeronet.cz/news/czech-lives-matter-straznici-v-prazskem-metru-kleceli-na-krku-cestujiciho-ktery-si-odmital-nasadit-rousku-fasizace-v-ceske-spolecnosti-je-tady-na-aeronetu-jsme-pred-timto-vyvojem-varovali/
https://www.arfa.cz/ta-nemoc-neni-covid-19-je-to-fasismus-uzasny-projev-davida-ickeho-o-svobode-preklad-video-na-rekordni-demonstraci-v-londyne-koronavirus-je-podvod-rousky-jsou-nahubky-pokud-nic-neude/#.YMXFP6gzY2y
https://www.arfa.cz/ta-nemoc-neni-covid-19-je-to-fasismus-uzasny-projev-davida-ickeho-o-svobode-preklad-video-na-rekordni-demonstraci-v-londyne-koronavirus-je-podvod-rousky-jsou-nahubky-pokud-nic-neude/#.YMXFP6gzY2y
https://www.arfa.cz/ta-nemoc-neni-covid-19-je-to-fasismus-uzasny-projev-davida-ickeho-o-svobode-preklad-video-na-rekordni-demonstraci-v-londyne-koronavirus-je-podvod-rousky-jsou-nahubky-pokud-nic-neude/#.YMXFP6gzY2y
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Článek z webu Aeronet55 o údajné nebezpečnosti roušek:

Screenshot pořízen 8. 3. 2021.

55 Vedoucí kolotoče. 2020. „Romane Prymulo a Jiří Kobzo z SPD, čtěte! Lidé nosící často nebo pravidelně roušky mají 85% 
riziko a pravděpodobnost nákazy nemocí COVID-19, zjistila americká CDC v nově uveřejněné výbušné studii, která se šíří v 
USA jako lavina a zřejmě definitivně zajistí Donaldu Trumpovi volební vítězství! Studie chtěla původně zjistit, jestli nošení 
roušek zabraňuje šíření nákazy, ale ve skutečnosti došlo k odhalení, že nakažení lidé v kontrolní skupině nosili často nebo 
pravidelně roušky stejně, jako hlavní skupina testovaných subjektů, která se nakazila při nošení roušek! Korelace studijních 
dat obou skupin je děsivá, kdo měl roušku, měl 85% šanci, že se nakazí!“ Aeronet, 14. října 2020. https://aeronet.cz/news/
romane-prymulo-a-jiri-kobzo-z-spd-ctete-lide-nosici-casto-nebo-pravidelne-rousky-maji-85-riziko-a-pravdepodobnost-
nakazy-nemoci-covid-19-zjistila-americka-cdc-v-nove-uverejnene-vybusne-studii/

https://aeronet.cz/news/romane-prymulo-a-jiri-kobzo-z-spd-ctete-lide-nosici-casto-nebo-pravidelne-rousky-maji-85-riziko-a-pravdepodobnost-nakazy-nemoci-covid-19-zjistila-americka-cdc-v-nove-uverejnene-vybusne-studii/
https://aeronet.cz/news/romane-prymulo-a-jiri-kobzo-z-spd-ctete-lide-nosici-casto-nebo-pravidelne-rousky-maji-85-riziko-a-pravdepodobnost-nakazy-nemoci-covid-19-zjistila-americka-cdc-v-nove-uverejnene-vybusne-studii/
https://aeronet.cz/news/romane-prymulo-a-jiri-kobzo-z-spd-ctete-lide-nosici-casto-nebo-pravidelne-rousky-maji-85-riziko-a-pravdepodobnost-nakazy-nemoci-covid-19-zjistila-americka-cdc-v-nove-uverejnene-vybusne-studii/
https://aeronet.cz/news/romane-prymulo-a-jiri-kobzo-z-spd-ctete-lide-nosici-casto-nebo-pravidelne-rousky-maji-85-riziko-a-pravdepodobnost-nakazy-nemoci-covid-19-zjistila-americka-cdc-v-nove-uverejnene-vybusne-studii/
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S  postupujícím vývojem vakcín proti novému koronaviru pokračovala česká dezinformační scéna 
v pokusech o jejich diskreditaci. Zajímavým trendem byl odlišný přístup k ruské vakcíně Sputnik V, kterou 
tradičně proruské dezinformační weby označovaly za dobrou a bezpečnou56, a k vakcínám západním, jako 
je AstraZeneca57 či Pfizer/BioNTech58, které byly naopak převážně kritizované a označované za zdravotně 
závadné, nebezpečné či přímo smrtící. Ruskou vakcínu výrazně podporoval oficiální ruský propagandistický 
kanál Sputnik.

Úryvek z článku o ruské vakcíně Sputnik V z webu Sputnik59:

Screenshot pořízen 10. 3. 2021

56 Dmitriev, Kirill. 2020. „Odpovědi na otázky ohledně ruské vakcíny Sputnik V. Kritici by měli začít hledět na sebe.“ Sputnik, 
7. září 2020. https://cz.sputniknews.com/20200907/odpovedi-na-otazky-ohledne-ruske-vakciny-sputnik-v-kritici-by-meli-
zacit-hledet-na-sebe-12481883.html

57 Sputnik. 2020. „Zkoušky vakcíny AstraZeneca jsou v USA pozastaveny kvůli zprávám o vážném onemocnění druhého 
dobrovolníka.“ Sputnik, 21. září 2020. https://cz.sputniknews.com/20200921/zkousky-vakciny-astrazeneca-jsou-v-usa-
pozastaveny-kvuli-zpravam-o-vaznem-onemocneni-druheho-12550155.html

58 Vedoucí kolotoče. 2020. „Vakcína společnosti Pfizer způsobila již u dvou lidí ve Velké Británii ihned po vpíchnutí prudký 
anafylaktický šok a americká FDA odhalila, že během zkoušek vakcíny Pfizer došlo u 4 dobrovolníků k ochrnutí obličeje, 
jaké se projevuje při mozkové mrtvici! Už je jasné, proč se Andrej Babiš, ani Igor Matovič sami do očkování nehrnou, český 
ministr zdravotnictví dokonce už dostal od Hamáčka pro jistotu ozbrojenou ochranku! Proč? Protože vědí, co se chystá na 
lidi, a že se to lidem líbit nebude! Slovenský premiér dostal pancéřové auto, politici mají strach!“ Aeronet, 10. prosince 2020. 
https://aeronet.cz/news/vakcina-spolecnosti-pfizer-zpusobila-jiz-u-dvou-lidi-ve-velke-britanii-ihned-po-vpichnuti-prudky-
anafylakticky-sok-a-americka-fda-odhalila-ze-behem-zkousek-vakciny-pfizer-doslo-u-4-dobrovolniku/

59 Carenko, Sergej. 2020. „Ruská protikoronavirová vakcína. Jednoduché, jako všechno geniální.“ Sputnik, 11. srpna 2020. 
 https://cz.sputniknews.com/20200811/ruska-protikoronavirova-vakcina-jednoduche-jako-vsechno-genialni-12347606.html

https://cz.sputniknews.com/20200907/odpovedi-na-otazky-ohledne-ruske-vakciny-sputnik-v-kritici-by-meli-zacit-hledet-na-sebe-12481883.html
https://cz.sputniknews.com/20200921/zkousky-vakciny-astrazeneca-jsou-v-usa-pozastaveny-kvuli-zpravam-o-vaznem-onemocneni-druheho-12550155.html
https://aeronet.cz/news/vakcina-spolecnosti-pfizer-zpusobila-jiz-u-dvou-lidi-ve-velke-britanii-ihned-po-vpichnuti-prudky-anafylakticky-sok-a-americka-fda-odhalila-ze-behem-zkousek-vakciny-pfizer-doslo-u-4-dobrovolniku/
https://cz.sputniknews.com/20200811/ruska-protikoronavirova-vakcina-jednoduche-jako-vsechno-genialni-12347606.html
https://cz.sputniknews.com/20200907/odpovedi-na-otazky-ohledne-ruske-vakciny-sputnik-v-kritici-by-meli-zacit-hledet-na-sebe-12481883.html
https://cz.sputniknews.com/20200907/odpovedi-na-otazky-ohledne-ruske-vakciny-sputnik-v-kritici-by-meli-zacit-hledet-na-sebe-12481883.html
https://cz.sputniknews.com/20200921/zkousky-vakciny-astrazeneca-jsou-v-usa-pozastaveny-kvuli-zpravam-o-vaznem-onemocneni-druheho-12550155.html
https://cz.sputniknews.com/20200921/zkousky-vakciny-astrazeneca-jsou-v-usa-pozastaveny-kvuli-zpravam-o-vaznem-onemocneni-druheho-12550155.html
https://aeronet.cz/news/vakcina-spolecnosti-pfizer-zpusobila-jiz-u-dvou-lidi-ve-velke-britanii-ihned-po-vpichnuti-prudky-anafylakticky-sok-a-americka-fda-odhalila-ze-behem-zkousek-vakciny-pfizer-doslo-u-4-dobrovolniku/
https://aeronet.cz/news/vakcina-spolecnosti-pfizer-zpusobila-jiz-u-dvou-lidi-ve-velke-britanii-ihned-po-vpichnuti-prudky-anafylakticky-sok-a-americka-fda-odhalila-ze-behem-zkousek-vakciny-pfizer-doslo-u-4-dobrovolniku/
https://cz.sputniknews.com/20200811/ruska-protikoronavirova-vakcina-jednoduche-jako-vsechno-genialni-12347606.html
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DOMÁCÍ KAUZA #2 Útoky na českou eurokomisařku a místopředsedkyni Komise Věru Jourovou v 
souvislosti se zaváděním údajné cenzury

Věra Jourová je místopředsedkyně Evropské komise, kde má také na starost hodnoty a transparentnost. 
S tím se pojí i v současnosti velmi aktuální téma boje proti dezinformacím, podpora plurality médií nebo 
dodržování právního státu. Nejen kvůli těmto aktivitám se Věra Jourová v minulém roce stala terčem českých 
dezinformátorů.

Za celý rok vyšlo na sledovaných dezinformačních webech 1 571 článků s klíčovým slovem Věra Jourová, 
nejvíc jich bylo v prosinci (197).
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Útoky na Věru Jourovou byly velmi často spojeny s  domnělou cenzurou, kterou Jourová podle české 
dezinformační scény podporuje. K tomuto závěru došli dezinformátoři pomocí dezinterpretace jejích úkolů 
v  Evropské komisi, kde měla na starosti i plán EU určený k  aktivnímu boji proti dezinformacím o novém 
koronaviru60. Tento dokument jednak formuluje pozorované trendy v oblasti dezinformací, které mohou být 
v řadě případů nebezpečné i pro lidské zdraví, zároveň ale jmenovitě zmiňuje hrozby cizích státních aktérů – 
a to konkrétně Ruska a Číny – v šíření vlivových a dezinformačních kampaní.

Čeští dezinformátoři na dokument reagovali velmi  kriticky61 a Jourovou označovali jako „vrchní cenzorku“62. 
Jasně se postavili proti záměru Evropské komise požadovat od sociálních sítí pravidelné reporty o svých 

60 HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY. 2020. „JOINT COMMUNICATION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Tackling COVID-19 disinformation - Getting the facts 
right.“ European Commission, 10. června 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-tackling-covid-
19-disinformation-getting-facts-right_en.pdf

61 Dvořák, Jan. 2020. „Komisařka Jourová vyšetřuje, už odhalila Čínu a Rusko.“ Czech Free Press, 14. června 2020. https://www.
czechfreepress.cz/evropa/komisarka-jourova-vysetruje-uz-odhalila-cinu-a-rusko.html

62 Slovanka. 2020. „Z BLOGU VOX POPULI: EK V ČELE S VRCHNÍ CENZORKOU JOUROVOU SE OPĚT ČINÍ.“ Pravý prostor, 11. 
června 2020. https://pravyprostor.cz/z-blogu-vox-populi-ek-v-cele-s-vrchni-cenzorkou-jourovou-se-opet-cini/

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_en.pdf
https://www.czechfreepress.cz/evropa/komisarka-jourova-vysetruje-uz-odhalila-cinu-a-rusko.html
https://pravyprostor.cz/z-blogu-vox-populi-ek-v-cele-s-vrchni-cenzorkou-jourovou-se-opet-cini/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_en.pdf
https://www.czechfreepress.cz/evropa/komisarka-jourova-vysetruje-uz-odhalila-cinu-a-rusko.html
https://www.czechfreepress.cz/evropa/komisarka-jourova-vysetruje-uz-odhalila-cinu-a-rusko.html
https://pravyprostor.cz/z-blogu-vox-populi-ek-v-cele-s-vrchni-cenzorkou-jourovou-se-opet-cini/
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aktivitách v boji proti dezinformacím, což také označili63 za pokus o cenzuru. Web Argumenty a fakta k tomu 
například napsal64: „Co přesně je „dezinformace“ Jourová neuvedla. Z kontextu však vyplývá, že je to každá 
informace, která je v rozporu s ideologií vakcinace a multikulturalismu, prosazovanou Evropskou unií. Jourová 
chce šiřitele nevhodného názoru odříznout od sociálních sítí a od příjmů z reklam. Tedy: Zničit je.“

V červnu také dezinformátoři komentovali65 výroky eurokomisařky na téma rasismu a protestů Black Lives 
Matter, které pronesla v České televizi, a zcela nesmyslně je dávali do spojení s poničením sochy Winstona 
Churchilla v Praze.66

Kromě dezinformací byla Jourová zmiňovaná i v  souvislosti se svojí další agendou, kterou je ochrana 
demokracie. V rozhovoru pro německý týdeník Der Spiegel na podzim 2020 například označila Maďarsko 
za nemocnou demokracii67, na což reagovala maďarská strana požadavkem o její rezignaci. I tento krok na 
české dezinformační scéně rezonoval, Jourová podle dezinformátorů zneužila své pravomoci68 a její kroky 
byly přirovnány například ke sjezdům a rozhodnutím Ústředního výboru KSČ po roce 1948. Premiér Babiš by 
měl podle těchto článků požadovat propuštění Jourové a EU byla označovaná za diktaturu69.

Cílem výraznějších útoků se stala opět v prosinci 2020 v  souvislosti s  představením akčního plánu pro 
demokracii70 od Evropské unie, který se má snažit vyřešit některé ze současných výzev pro demokracii – 
součástí je podpora svobodných a spravedlivých voleb, prosazování svobody médií a boj proti dezinformacím.

Sledované dezinformační weby se snažily čtenáře vyděsit texty o cenzuře, totalitě a ztrátě svobody slova. Již 
tradičně se objevovala přirovnání k románu 1984 od George Orwella či k nacistickému Německu71.

Dezinformační scéna v souvislosti s tímto plánem použila jednu ze svých typických strategií a jeden článek 
vyšel v  totožné podobě hned na 13 různých webech. Jednalo se o text od známé postavy na českých 
dezinformačních webech Lubomíra Mana s názvem „Když západní lháři křičí: Umlčte lháře!“72 (viz obrázek 
níž).

63 Argumenty a fakta. 2020. „Věra Jourová, vrchní cenzor Evropské unie, přitahuje šrouby: Facebook, Twitter, Google budou 
podávat měsíční hlášení o nevhodných zprávách, týkajících se vakcinace a migrace. Armáda cenzorů posiluje, přijdou tvrdé 
tresty.“ Argumenty a fakta, 14. června 2020. https://www.arfa.cz/vera-jourova-vrchni-cenzor-evropske-unie-pritahuje-
srouby-facebook-twitter-google-budou-podavat-mesicni-hlaseni-o-nevhodnych-zpravach-tykajicich-se-vakcinace-a-
migrace-armada-cenzoru-posiluje/#.YMY4aKgzY2x

64 Ibid.
65 Argumenty a fakta. 2020. „Neuvěřitelné: Jourová v České televizi zve Black Lives Matter do České republiky? “Rasismus je na 

vzestupu.” Krátce poté byla poničena socha Churchilla na Žižkově.“ Argumenty a fakta, 11. června 2020. https://www.arfa.cz/
neuveritelne-jourova-v-ceske-televizi-zve-black-lives-matter-do-ceske-republiky-rasismus-je-na-vzestupu-kratce-pote-byla-
ponicena-sochy-churchilla-na-zizkove/#.YMY4dKgzY2x

66 V červnu 2020 někdo posprejoval sochu Winstona Churchilla v Praze nápisem „Byl rasista. Black Lives Matter.“
67 ČTK. 2020. „Jourová kritizovala demokracii v Maďarsku. Tamní ministryně teď požaduje její rezignaci.“ iRozhlas, 28. září 2020. 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vera-jourova-madarsko-mistopredsedkyne-evropske-komise_2009282143_oro
68 Skrytá pravda. 2020. „Dosáhne spravedlnost na Jourovou za totální zneužití moci? Maďarská ministryně vyzvala Jourovou 

k  rezignaci.“ Skrytá pravda, 29. září 2020. https://skrytapravda.cz/domaci/3526-dosahne-spravedlnost-na-jourovou-za-
totalni-zneuziti-moci-madarska-ministryne-vyzvala-jourovou-k-rezignaci?dt=1623599525816

69 Zwyrtek Hamplová, Jana. 2020. „Jana Zwyrtek Hamplová: Jourová nebrání demokracii, ale diktaturu.“ První zprávy, 1. října 
2020. https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/jana-zwyrtek-hamplova-jourova-nebrani-demokracii-ale-diktaturu/

70 Evropská komise. 2021. „Evropský akční plán pro demokracii.“ Evropská komise, přístup 13. června 2020. https://ec.europa.
eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_cs

71 Man, Lubomír. 2021. „Dokážete pronést dvě věty a třetí větou ty dvě první popřít? Ne? Věra Jourová to umí.“ Rukojmí, přístup 
13. června 2020. http://www.rukojmi.cz/clanky/11193-dokazete-pronest-dve-vety-a-treti-vetou-ty-dve-prvni-poprit-ne-
vera-jourova-to-umi

72 Man, Lubomír. 2020. „KDYŽ ZÁPADNÍ LHÁŘI KŘIČÍ: UMLČTE LHÁŘE!“ Infokurýr, 5. prosince 2020. http://infokuryr.cz/news.
php?item.31021

https://www.arfa.cz/vera-jourova-vrchni-cenzor-evropske-unie-pritahuje-srouby-facebook-twitter-google-budou-podavat-mesicni-hlaseni-o-nevhodnych-zpravach-tykajicich-se-vakcinace-a-migrace-armada-cenzoru-posiluje/#.YMYkPKgzY2w
https://www.arfa.cz/vera-jourova-vrchni-cenzor-evropske-unie-pritahuje-srouby-facebook-twitter-google-budou-podavat-mesicni-hlaseni-o-nevhodnych-zpravach-tykajicich-se-vakcinace-a-migrace-armada-cenzoru-posiluje/#.YMYkPKgzY2w
https://www.arfa.cz/neuveritelne-jourova-v-ceske-televizi-zve-black-lives-matter-do-ceske-republiky-rasismus-je-na-vzestupu-kratce-pote-byla-ponicena-sochy-churchilla-na-zizkove/#.YMYkIKgzY2w
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vera-jourova-madarsko-mistopredsedkyne-evropske-komise_2009282143_oro
https://skrytapravda.cz/domaci/3526-dosahne-spravedlnost-na-jourovou-za-totalni-zneuziti-moci-madarska-ministryne-vyzvala-jourovou-k-rezignaci?dt=1623599525816
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/jana-zwyrtek-hamplova-jourova-nebrani-demokracii-ale-diktaturu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_cs
http://www.rukojmi.cz/clanky/11193-dokazete-pronest-dve-vety-a-treti-vetou-ty-dve-prvni-poprit-ne-vera-jourova-to-umi
http://infokuryr.cz/news.php?item.31021
https://www.arfa.cz/vera-jourova-vrchni-cenzor-evropske-unie-pritahuje-srouby-facebook-twitter-google-budou-podavat-mesicni-hlaseni-o-nevhodnych-zpravach-tykajicich-se-vakcinace-a-migrace-armada-cenzoru-posiluje/#.YMY4aKgzY2x
https://www.arfa.cz/vera-jourova-vrchni-cenzor-evropske-unie-pritahuje-srouby-facebook-twitter-google-budou-podavat-mesicni-hlaseni-o-nevhodnych-zpravach-tykajicich-se-vakcinace-a-migrace-armada-cenzoru-posiluje/#.YMY4aKgzY2x
https://www.arfa.cz/vera-jourova-vrchni-cenzor-evropske-unie-pritahuje-srouby-facebook-twitter-google-budou-podavat-mesicni-hlaseni-o-nevhodnych-zpravach-tykajicich-se-vakcinace-a-migrace-armada-cenzoru-posiluje/#.YMY4aKgzY2x
https://www.arfa.cz/neuveritelne-jourova-v-ceske-televizi-zve-black-lives-matter-do-ceske-republiky-rasismus-je-na-vzestupu-kratce-pote-byla-ponicena-sochy-churchilla-na-zizkove/#.YMY4dKgzY2x
https://www.arfa.cz/neuveritelne-jourova-v-ceske-televizi-zve-black-lives-matter-do-ceske-republiky-rasismus-je-na-vzestupu-kratce-pote-byla-ponicena-sochy-churchilla-na-zizkove/#.YMY4dKgzY2x
https://www.arfa.cz/neuveritelne-jourova-v-ceske-televizi-zve-black-lives-matter-do-ceske-republiky-rasismus-je-na-vzestupu-kratce-pote-byla-ponicena-sochy-churchilla-na-zizkove/#.YMY4dKgzY2x
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/winston-churchill-black-lives-matter-praha_2006111043_pj
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vera-jourova-madarsko-mistopredsedkyne-evropske-komise_2009282143_oro
https://skrytapravda.cz/domaci/3526-dosahne-spravedlnost-na-jourovou-za-totalni-zneuziti-moci-madarska-ministryne-vyzvala-jourovou-k-rezignaci?dt=1623599525816
https://skrytapravda.cz/domaci/3526-dosahne-spravedlnost-na-jourovou-za-totalni-zneuziti-moci-madarska-ministryne-vyzvala-jourovou-k-rezignaci?dt=1623599525816
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/jana-zwyrtek-hamplova-jourova-nebrani-demokracii-ale-diktaturu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_cs
http://www.rukojmi.cz/clanky/11193-dokazete-pronest-dve-vety-a-treti-vetou-ty-dve-prvni-poprit-ne-vera-jourova-to-umi
http://www.rukojmi.cz/clanky/11193-dokazete-pronest-dve-vety-a-treti-vetou-ty-dve-prvni-poprit-ne-vera-jourova-to-umi
http://infokuryr.cz/news.php?item.31021
http://infokuryr.cz/news.php?item.31021
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DOMÁCÍ KAUZA #3 Odstranění sochy maršála Koněva z Prahy 6

Socha maršála Koněva stála od května 1980 do 3. dubna 2020 na Praze 6 na náměstí Interbrigády. Připomínat 
měla osvobození Prahy (potažmo Československa) Rudou armádou v květnu 1945. V posledních letech ale 
sílily spory o jejím umístění, protože Ivan Stěpanovič Koněv se kromě osvobozování Prahy podílel například i 
na krvavém potlačení maďarského povstání v roce 1956.73

Už v září 2019 rozhodlo zastupitelstvo Prahy 6 o odstranění sochy, které následně proběhlo v dubnu 202074. 
To vyvolalo značně nesouhlasnou reakci ze strany české dezinformační scény.

Na sledovaných dezinformačních webech vyšlo za rok 2020 celkem 2 430 článků s klíčovým slovem Koněv, 
nejvíce z toho v dubnu (800) a květnu (776) v souvislosti s rozhodnutím o odstranění sochy a začátkem tzv. 
kauzy ricin. (Kauze ricin se dále podrobněji věnujeme v části o Bezpečnostní informační službě.) Po zbytek 
roku téma utichalo a Koněv byl jen občas zmíněný, většinou v rámci textu o jiné události.
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Vzhledem k  situaci s  pandemií nového koronaviru označovali75 dezinformátoři rozhodnutí o  odstranění 
sochy jako zneužití nouzového stavu, protože se nemohly konat demonstrace a  shromáždění. Za to byl 
kritizován starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který byl dokonce popisován76 jako fašista.

73 „Vandalové poničili sochu maršála Koněva. Na podstavec nasprejovali červené letopočty,“ iHned, 23. listopadu 2017, https://
domaci.ihned.cz/c1-65966350-vandalove-ponicili-sochu-marsala-koneva-na-podstavec-nasprejovali-cervene-letopocty

74 „Praha 6 odstranila sochu Koněva. Využili jsme nouzového stavu, připustil starosta,“ Novinky.cz, 3. dubna 2020, https://
www.novinky.cz/domaci/clanek/praha-6-odstranila-sochu-marsala-koneva-40319208?seq_no=7&source=hp&dop_ab_
variant=327501&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box

75 Argumenty a fakta. 2020. „Černá demolice sochy maršála Koněva: Obludný rozhovor s maskovaným starostou Kolářem. 
“Využili jsme situace, že je epidemie”. Z toho mrazí. Prezident Zeman musí zasáhnout.“ Argumenty a fakta, 4. dubna 2020. 
https://www.arfa.cz/cerna-demolice-sochy-marsala-koneva-obludny-rozhovor-s-maskovanym-starostou-kolarem-vyuzili-
jsme-situace-ze-je-epidemie-z-toho-mrazi-prezident-zeman-musi-zasahnout/#.YMcDsagzY2z

76 Sputnik. 2020. „‚My na Slovensku si s úctou připomínáme ruské osvoboditele.‘ Blaha naložil pražské kavárně kvůli odstranění 
sochy Koněva.“ Sputnik, 4. dubna 2020. https://cz.sputniknews.com/20200404/my-na-slovensku-si-s-uctou-pripominame-
ruske-osvoboditele-blaha-nalozil-prazske-kavarne-kvuli-11756277.html

https://domaci.ihned.cz/c1-65966350-vandalove-ponicili-sochu-marsala-koneva-na-podstavec-nasprejoval
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/praha-6-odstranila-sochu-marsala-koneva-40319208?seq_no=7&sourc
https://www.arfa.cz/cerna-demolice-sochy-marsala-koneva-obludny-rozhovor-s-maskovanym-starostou-kolarem-vyuzili-jsme-situace-ze-je-epidemie-z-toho-mrazi-prezident-zeman-musi-zasahnout/#.YMb5vagzY2z
https://cz.sputniknews.com/20200404/my-na-slovensku-si-s-uctou-pripominame-ruske-osvoboditele-blaha-nalozil-prazske-kavarne-kvuli-11756277.html
https://domaci.ihned.cz/c1-65966350-vandalove-ponicili-sochu-marsala-koneva-na-podstavec-nasprejovali-cervene-letopocty
https://domaci.ihned.cz/c1-65966350-vandalove-ponicili-sochu-marsala-koneva-na-podstavec-nasprejovali-cervene-letopocty
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/praha-6-odstranila-sochu-marsala-koneva-40319208?seq_no=7&source=hp&dop_ab_variant=327501&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/praha-6-odstranila-sochu-marsala-koneva-40319208?seq_no=7&source=hp&dop_ab_variant=327501&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/praha-6-odstranila-sochu-marsala-koneva-40319208?seq_no=7&source=hp&dop_ab_variant=327501&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box
https://www.arfa.cz/cerna-demolice-sochy-marsala-koneva-obludny-rozhovor-s-maskovanym-starostou-kolarem-vyuzili-jsme-situace-ze-je-epidemie-z-toho-mrazi-prezident-zeman-musi-zasahnout/#.YMcDsagzY2z
https://www.arfa.cz/cerna-demolice-sochy-marsala-koneva-obludny-rozhovor-s-maskovanym-starostou-kolarem-vyuzili-jsme-situace-ze-je-epidemie-z-toho-mrazi-prezident-zeman-musi-zasahnout/#.YMcDsagzY2z
https://cz.sputniknews.com/20200404/my-na-slovensku-si-s-uctou-pripominame-ruske-osvoboditele-blaha-nalozil-prazske-kavarne-kvuli-11756277.html
https://cz.sputniknews.com/20200404/my-na-slovensku-si-s-uctou-pripominame-ruske-osvoboditele-blaha-nalozil-prazske-kavarne-kvuli-11756277.html
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Když Moskva zahájila trestní řízení s politiky pražské šesté městské části, dezinformátoři se většinou postavili 
za Rusko a například server Aeronet mu za rozhodnutí vyjádřil „plnou podporu“77. Česká dezinformační 
scéna se také postavila78 za Ruskou federaci v právním aspektu sporu a tvrdila, že Česká republika porušila 
platné smlouvy. Rusko totiž tvrdilo, že byla socha maršála Koněva pod ochranou podle smlouvy o pečování 
o válečné památníky, česká strana ale tento výklad odmítala.

Úryvek z článku o Ondřeji Kolářovi a vydaném ruském zatykači z webu Aeronet79:

77 Vedoucí kolotoče. 2020. „Starosta Prahy 6, který nechal odstranit sochu maršála Koněva, má pořádný malér! Půjde po něm 
ruská prokuratura, vojenská rozvědka GRU a na cestě je už i mezinárodní zatykač! Ruská federace přijala převratný nový zákon 
okopírovaný z USA, který umožňuje stíhat cizince za spáchání trestných činů v zahraničí proti Ruské federaci a následně je v 
cizině zatknout a soudit před ruskými soudy! Stíhání bude podle informací naší redakce čelit téměř celé zastupitelstvo Prahy 
6, Rusko navíc připravuje mezinárodní zatykače až na 11 osob! Do konce života se tak už Ondřej Kolář nepodívá do ciziny?“ 
Aeronet, 9. dubna 2020. https://aeronet.cz/news/starosta-prahy-6-ktery-nechal-odstranit-sochu-marsala-koneva-ma-
poradny-maler-pujde-po-nem-ruska-prokuratura-vojenska-rozvedka-gru-a-na-ceste-je-uz-i-mezinarodni-zatykac-ruska-
federace-prijala/

78 Sputnik. 2020. „Právníci k odstranění sochy Koněva: Jde o protiprávní akt starosty i radních MČ Praha 6.“ Sputnik, 
8. dubna 2020. https://cz.sputniknews.com/20200408/pravnici-k-odstraneni-sochy-koneva-jde-o-protipravni-akt-starosty-
i-radnich-mc-praha-6-11773847.html

79 Vedoucí kolotoče. 2020. „Starosta Prahy 6, který nechal odstranit sochu maršála Koněva, má pořádný malér! Půjde po něm 
ruská prokuratura, vojenská rozvědka GRU a na cestě je už i mezinárodní zatykač! Ruská federace přijala převratný nový zákon 
okopírovaný z USA, který umožňuje stíhat cizince za spáchání trestných činů v zahraničí proti Ruské federaci a následně je v 
cizině zatknout a soudit před ruskými soudy! Stíhání bude podle informací naší redakce čelit téměř celé zastupitelstvo Prahy 
6, Rusko navíc připravuje mezinárodní zatykače až na 11 osob! Do konce života se tak už Ondřej Kolář nepodívá do ciziny?“ 
Aeronet, 9. dubna 2020. https://aeronet.cz/news/starosta-prahy-6-ktery-nechal-odstranit-sochu-marsala-koneva-ma-
poradny-maler-pujde-po-nem-ruska-prokuratura-vojenska-rozvedka-gru-a-na-ceste-je-uz-i-mezinarodni-zatykac-ruska-
federace-prijala/

https://aeronet.cz/news/starosta-prahy-6-ktery-nechal-odstranit-sochu-marsala-koneva-ma-poradny-maler-pujde-po-nem-ruska-prokuratura-vojenska-rozvedka-gru-a-na-ceste-je-uz-i-mezinarodni-zatykac-ruska-federace-prijala/
https://cz.sputniknews.com/20200408/pravnici-k-odstraneni-sochy-koneva-jde-o-protipravni-akt-starosty-i-radnich-mc-praha-6-11773847.html
https://aeronet.cz/news/starosta-prahy-6-ktery-nechal-odstranit-sochu-marsala-koneva-ma-poradny-maler-pujde-po-nem-ruska-prokuratura-vojenska-rozvedka-gru-a-na-ceste-je-uz-i-mezinarodni-zatykac-ruska-federace-prijala/
https://aeronet.cz/news/starosta-prahy-6-ktery-nechal-odstranit-sochu-marsala-koneva-ma-poradny-maler-pujde-po-nem-ruska-prokuratura-vojenska-rozvedka-gru-a-na-ceste-je-uz-i-mezinarodni-zatykac-ruska-federace-prijala/
https://aeronet.cz/news/starosta-prahy-6-ktery-nechal-odstranit-sochu-marsala-koneva-ma-poradny-maler-pujde-po-nem-ruska-prokuratura-vojenska-rozvedka-gru-a-na-ceste-je-uz-i-mezinarodni-zatykac-ruska-federace-prijala/
https://aeronet.cz/news/starosta-prahy-6-ktery-nechal-odstranit-sochu-marsala-koneva-ma-poradny-maler-pujde-po-nem-ruska-prokuratura-vojenska-rozvedka-gru-a-na-ceste-je-uz-i-mezinarodni-zatykac-ruska-federace-prijala/
https://cz.sputniknews.com/20200408/pravnici-k-odstraneni-sochy-koneva-jde-o-protipravni-akt-starosty-i-radnich-mc-praha-6-11773847.html
https://cz.sputniknews.com/20200408/pravnici-k-odstraneni-sochy-koneva-jde-o-protipravni-akt-starosty-i-radnich-mc-praha-6-11773847.html
https://aeronet.cz/news/starosta-prahy-6-ktery-nechal-odstranit-sochu-marsala-koneva-ma-poradny-maler-pujde-po-nem-ruska-prokuratura-vojenska-rozvedka-gru-a-na-ceste-je-uz-i-mezinarodni-zatykac-ruska-federace-prijala/
https://aeronet.cz/news/starosta-prahy-6-ktery-nechal-odstranit-sochu-marsala-koneva-ma-poradny-maler-pujde-po-nem-ruska-prokuratura-vojenska-rozvedka-gru-a-na-ceste-je-uz-i-mezinarodni-zatykac-ruska-federace-prijala/
https://aeronet.cz/news/starosta-prahy-6-ktery-nechal-odstranit-sochu-marsala-koneva-ma-poradny-maler-pujde-po-nem-ruska-prokuratura-vojenska-rozvedka-gru-a-na-ceste-je-uz-i-mezinarodni-zatykac-ruska-federace-prijala/
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Screenshot pořízen 26. 3. 2021 

Poté, co byla několika pražským politikům udělena policejní ochrana kvůli obavám o jejich bezpečnost, se 
dezinformační weby snažily situaci zlehčovat80.

Na konci dubna 2020 se „kauza Koněv“ postupně začala měnit v „kauzu ricin“81, které se podrobněji věnujeme 
v kapitole o Bezpečnostní informační službě.

80 Sputnik. 2020. „‚Machrovali a teď mají v kalhotech...‘ Češi reagují na zprávu, že primátor Hřib dostal policejní ochranu.“ 
Sputnik, 22. dubna 2020. https://cz.sputniknews.com/20200422/machrovali-a-ted-maji-v-kalhotech-cesi-reaguji-na-zpravu-
ze-primator-hrib-dostal-policejni-ochranu-11839205.html

81 Kundra, Ondřej. 2020. „Muž s ricinem.“ Respekt, 26. dubna 2020. https://www.respekt.cz/tydenik/2020/18/muz-s-ricinem

https://cz.sputniknews.com/20200422/machrovali-a-ted-maji-v-kalhotech-cesi-reaguji-na-zpravu-ze-primator-hrib-dostal-policejni-ochranu-11839205.html
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/18/muz-s-ricinem
https://cz.sputniknews.com/20200422/machrovali-a-ted-maji-v-kalhotech-cesi-reaguji-na-zpravu-ze-primator-hrib-dostal-policejni-ochranu-11839205.html
https://cz.sputniknews.com/20200422/machrovali-a-ted-maji-v-kalhotech-cesi-reaguji-na-zpravu-ze-primator-hrib-dostal-policejni-ochranu-11839205.html
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/18/muz-s-ricinem
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DOMÁCÍ KAUZA #4 Útoky na Bezpečnostní informační službu

Bezpečnostní informační služba (BIS) je z několika důvodů už tradičním cílem české dezinformační scény. 
Ve svých výročních zprávách82 explicitně formuluje rizika ruského a čínského vlivu v České republice. V roce 
2020 se k těmto útokům přidala ještě tzv. kauza ricin. Na konci dubna 2020 vydal týdeník Respekt článek 
pod názvem Muž s  ricinem83, ve kterém se objevila informace, že do České republiky přicestoval ruský 
diplomat s  jedem ricin. Předpoklad byl, že tento muž může představovat bezpečnostní riziko pro pražské 
politiky, kterým byla následně přidělena policejní ochrana. A to konkrétně kvůli kauze Koněv (Ondřej Kolář), 
přejmenování náměstí před ruskou ambasádou (Zdeněk Hřib) a výstavbě památníku vlasovcům84 (Pavel 
Novotný).

S postupem času se ukázalo, že byla informace součástí sporů mezi zaměstnanci ruské ambasády85 a že jeden 
z nich poslal českým tajným službám nepravdivé informace. Když je Rusko odmítlo stáhnout, došlo z české 
strany k jejich vyhoštění.

Za celý rok 2020 vyšlo na námi sledovaných dezinformačních webech 1 513 článků s klíčovými slovy BIS nebo 
Bezpečnostní informační služba. Nejvíc jich bylo v květnu (255), právě kvůli zmiňované kauze ricin.
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Čeští dezinformátoři se opakovaně pokoušeli tvrdit, že je BIS ve skutečnosti pouze jakousi odnoží amerických, 
britských či jiných západních tajných služeb. Toto tvrzení „dokládali“86 oceněním ředitele BIS Michala 

82 Bezpečnostní informační služba. 2021. „Výroční zprávy.“ Přístup 14. června 2021. https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/
83 Kundra, Ondřej. 2020. „Muž s ricinem.“ Týdeník Respekt, 26. dubna 2020. https://www.respekt.cz/tydenik/2020/18/muz-s-

ricinem
84 iDnes. 2020. „Novotnému skončila policejní ochrana. Platili ji voliči komunistů, žertuje.“ iDnes, 17. srpna 2020. https://www.

idnes.cz/zpravy/domaci/pavel-novotny-starosta-policejni-ochrana-policiste-profesionalita.A200817_185614_domaci_aug
85 ČTK. 2020. „Česko vyhostilo dva ruské diplomaty kvůli kauze ricin. Rusko je rozčarované.“ Aktuálně.cz, 5. června 2020. 
 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kauza-s-ricinem-byla-smyslena-falesne-informace-zaslal-tajny/

r~a1da4c4ca72011ea9d74ac1f6b220ee8/
86 Hájek, Petr. 2020. „Ostrý začátek roku: Svět opět na prahu velké války. Záminka stvořena. Proč to Trump udělal? Kdo vládne 

v Bílém domě? Jsme v tom až po uši. Kdo padne první? Důsledky nelze dohlédnout. Budou vůbec ještě volby?“ Protiproud, 
3. ledna 2020. https://www.protiproud.cz/politika/4848-ostry-zacatek-roku-svet-opet-na-prahu-velke-valky-zaminka-
stvorena-proc-to-trump-udelal-kdo-vladne-v-bilem-dome-jsme-v-tom-az-po-usi-kdo-padne-prvni-dusledky-nelze-
dohlednout-budou-vubec-jeste-volby.htm

https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/18/muz-s-ricinem
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pavel-novotny-starosta-policejni-ochrana-policiste-profesionalita.A200817_185614_domaci_aug
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kauza-s-ricinem-byla-smyslena-falesne-informace-zaslal-tajny/r~a1da4c4ca72011ea9d74ac1f6b220ee8/
https://www.protiproud.cz/politika/4848-ostry-zacatek-roku-svet-opet-na-prahu-velke-valky-zaminka-stvorena-proc-to-trump-udelal-kdo-vladne-v-bilem-dome-jsme-v-tom-az-po-usi-kdo-padne-prvni-dusledky-nelze-dohlednout-budou-vubec-jeste-volby.htm
https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/18/muz-s-ricinem
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/18/muz-s-ricinem
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pavel-novotny-starosta-policejni-ochrana-policiste-profesionalita.A200817_185614_domaci_aug
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pavel-novotny-starosta-policejni-ochrana-policiste-profesionalita.A200817_185614_domaci_aug
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kauza-s-ricinem-byla-smyslena-falesne-informace-zaslal-tajny/r~a1da4c4ca72011ea9d74ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kauza-s-ricinem-byla-smyslena-falesne-informace-zaslal-tajny/r~a1da4c4ca72011ea9d74ac1f6b220ee8/
https://www.protiproud.cz/politika/4848-ostry-zacatek-roku-svet-opet-na-prahu-velke-valky-zaminka-stvorena-proc-to-trump-udelal-kdo-vladne-v-bilem-dome-jsme-v-tom-az-po-usi-kdo-padne-prvni-dusledky-nelze-dohlednout-budou-vubec-jeste-volby.htm
https://www.protiproud.cz/politika/4848-ostry-zacatek-roku-svet-opet-na-prahu-velke-valky-zaminka-stvorena-proc-to-trump-udelal-kdo-vladne-v-bilem-dome-jsme-v-tom-az-po-usi-kdo-padne-prvni-dusledky-nelze-dohlednout-budou-vubec-jeste-volby.htm
https://www.protiproud.cz/politika/4848-ostry-zacatek-roku-svet-opet-na-prahu-velke-valky-zaminka-stvorena-proc-to-trump-udelal-kdo-vladne-v-bilem-dome-jsme-v-tom-az-po-usi-kdo-padne-prvni-dusledky-nelze-dohlednout-budou-vubec-jeste-volby.htm
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Koudelky od americké CIA. Dlouhodobým trendem je také označování BIS za „čučkaře“87, což je termín 
poprvé použitý Milošem Zemanem v roce 201888. Zároveň dezinformátoři psali, že je BIS součástí „štvaní“89 
proti Rusku.

V  souvislosti s  kauzou ricin byla BIS často dezinformační scénou označovaná za viníka a například podle 
serveru Aeronet90 si celou kauzu vymyslela ve snaze svalit vinu na Ruskou federaci (viz obrázek níž). Celkově 
se dezinformátoři snažili kauzu vykreslit91 jako další z  řady údajných neúspěchů a selhání Bezpečnostní 
informační služby, jejímž cílem mělo ale zároveň být poškodit česko-ruské vztahy. Část útoků byla namířena 
na Ondřeje Kundru92, autora původního článku Muž s ricinem.

87 TK. 2020. „SCHNEIDER: BIS SE STÁVÁ EXEMPLÁRNĚ TRAPNOU, OZNAČENÍ ZA „ČUČKAŘE“ JE JEN VELMI SLABÝM 
ODVAREM SKUTEČNOSTI.“ Infokurýr, 17. října 2020. http://infokuryr.cz/news.php?item.30355

88 Novinky.cz. 2018. „Jsou to čučkaři, řekl Zeman o BIS.“ Novinky.cz, 6. prosince 2018. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/
jsou-to-cuckari-rekl-zeman-o-bis-40261098

89 Podracký, Vlastimil. 2020. „Štvaní proti Rusku není „předsudečná nenávist“, proti Rusku se štvát může... Vládne nám jakýsi 
deep state ovládající média, univerzity a další instituce.“ Euportál, 21. ledna 2020. https://www.euportal.cz/Articles/22239-
stvani-proti-rusku-neni-predsudecna-nenavist-proti-rusku-se-stvat-muze-vladne-nam-jakysi-deep-state-ovladajici-media-
univerzity-a-dalsi-instituce.aspx

90 Vedoucí kolotoče. 2020. „Kauza s ricinem nikdy neexistovala, česká BIS se prý stala obětí provokace ruské ambasády! 
Dezinformaci prý zaslal BIS jeden z pracovníků ruské ambasády v Praze! Koudelka přitom před měsícem tvrdil, že to byl 
anonym! České ministerstvo zahraničí vyhostilo dva ruské diplomaty, zpackanou zpravodajskou hru proti Rusku chce 
Koudelkova BIS hodit na Rusko! A proč tedy schovávali Koláře, Novotného a Hřiba před atentátníkem, když to byl jen hoax? 
KSČM chce okamžité odvolání Tomáše Petříčka, jinak končí s podporou Babišovy vlády. Budou předčasné volby?“ Aeronet, 
5. června 2020. https://aeronet.cz/news/kauza-s-ricinem-nikdy-neexistovala-ceska-bis-se-pry-stala-obeti-provokace-ruske-
ambasady-dezinformaci-pry-zaslal-bis-jeden-z-pracovniku-ruske-ambasady-v-praze-koudelka-pritom-pred-mesicem-
tvrdil/

91 Argumenty a fakta. 2020. „Obludný příběh s ricinem: “Obrovské selhání BIS a ministerstva zahraničí”, říká expert Šándor. 
Dezinformační média jako Respekt nebo Česká televize nás málem přivedli do války.“ Argumenty a fakta, 6. června 2020. 
https://www.arfa.cz/obludny-pribeh-s-ricinem-obrovske-selhani-bis-a-ministerstva-zahranici-rika-expert-sandor-
dezinformacni-media-jako-respekt-nebo-ceska-televize-nas-malem-privedli-do-valky/#.YMcdq6gzY2x

92 Skrytá pravda. 2020. „Ondřej Kundra, BISkou označený lhář, rozjel další frašku kolem bezvýznamných šašků - ricinového 
agenta...“ Skrytá pravda, 28. dubna 2020. https://skrytapravda.cz/domaci/3246-ondrej-kundra-biskou-oznaceny-lhar-rozjel-
dalsi-frasku-kolem-bezvyznamnych-sasku-ricinoveho-agenta

http://infokuryr.cz/news.php?item.30355
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/jsou-to-cuckari-rekl-zeman-o-bis-40261098
https://www.euportal.cz/Articles/22239-stvani-proti-rusku-neni-predsudecna-nenavist-proti-rusku-se-stvat-muze-vladne-nam-jakysi-deep-state-ovladajici-media-univerzity-a-dalsi-instituce.aspx
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Screenshot pořízen 8. 3. 2021

Výraznější pozornosti se BIS opět dostalo na podzim, kdy vydala93 svou výroční zprávu za rok 2019. Nejvíc se 
dezinformátoři věnovali části popisující ruské a čínské bezpečnostní hrozby, kterým se podle nich BIS věnuje 
až příliš94. Místo toho by se podle jejich názoru měly české tajné služby raději zaměřit na hrozbu migrace a 
islámských extremistů. „Islamizace“ ČR je podle české dezinformační scény výrazným rizikem95.

Na konci listopadu 2020 se také ukázalo, že prezident Zeman od ředitele BIS Koudelky požadoval jmenný 
seznam ruských operativců96 v  České republice včetně informací o jejich působení. Experti požadavek 
označovali za rizikový, mimo jiné kvůli blízkým Zemanovým spolupracovníkům, jako je Martin Nejedlý a 
Vratislav Mynář, kteří by v tak citlivé záležitosti mohli představovat bezpečnostní riziko. Sněmovní komise 

93  Bezpečnostní informační služba. 2020. „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2019.“ Bezpečnostní informační 
služba, 10. listopadu 2020. https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2019-
c665e2a7.html

94  Novotná, Alena. 2020. „Jsou v Česku islamističtí teroristé? BIS ve výroční zprávě nepřekvapila. Názor.“ Sputnik, 11. listopadu 
2020. https://cz.sputniknews.com/20201111/jsou-v-cesku-islamisticti-teroriste-bis-ve-vyrocni-zprave-neprekvapila-
nazor-12787161.html

95  Fiala, Radim. 2020. „Islamizace České republiky tiše postupuje. Existují zde tajné muslimské modlitebny, které navštěvují 
i lidí mající vazby i na džihádistu Sámera Shehadeha.“ Euportál, 27. června 2020. https://www.euportal.cz/Articles/42773-
islamizace-ceske-republiky-tise-postupuje-existuji-zde-tajne-muslimske-modlitebny-ktere-navstevuji-i-lidi-majici-vazby-i-
na-dzihadistu-samera-shehadeha.aspx

96  Chaloupská, Markéta. 2020. „Prezident Zeman žádá po šéfovi tajné služby jména ruských špionů i detaily živých operací. 
„Past,“ varují experti.“ iRozhlas, 30. listopadu 2020. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prezident-zeman-rusko-spioni-
bis-koudelka_2011300600_ace
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pro kontrolu BIS rozhodla97, že tajné služby sice musí informovat ústavní činitele, zároveň ale mají za 
povinnost chránit své zdroje a zajišťovat správný průběh svých operací. Česká dezinformační scéna stála 
zcela jednoznačně na straně prezidenta Zemana98.

DOMÁCÍ KAUZA # 5 Útoky na veřejnoprávní média a na konkrétní členy Rady ČT a s tím spojená 
nekritická podpora jiných konkrétních členů Rady ČT

Veřejnoprávní média v čele s Českou televizí česká dezinformační scéna napadá již dlouhou dobu, jinak tomu 
nebylo ani v roce 2020. Cílem je podkopat v tato média důvěru. Na sledovaných webech vyšlo za celý rok 
2020 8 898 článků s klíčovými slovy ČT nebo Česká televize a 1 732 článků s klíčovými slovy Rada ČT nebo 
Rada České televize.

Na konci ledna probíhal výběr kandidátů do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Mezi nominované 
se dostala ekonomka Hana Lipovská, a to díky České biskupské konferenci. Lipovská je spojená například 
s Institutem Václava Klause či s Janou Bobošíkovou a její nominace vzbudila značné kontroverze99. V minulosti 
totiž také poskytla100 rozhovor Parlamentním listům, ve kterém mimo jiné prohlásila: „Nerozumím smyslu 
existence veřejnoprávních médií. Zárukou nestrannosti či svobody slova nejsou – rozhlas přece existoval i 
během německé okupace, televize vesele sloužila komunistickému režimu.“

Naprostá většina dezinformační scény se postavila za Lipovskou a  kritiku vůči ní označovala za „lynčování“101 
či „bolševismus“102.

Do užšího výběru se potom dostal103 i moderátor Luboš Xaver Veselý, kterému se také dostalo podpory 
českých dezinformátorů. Oba jmenovaní (společně s Pavlem Matochou) byli v  květnu 2020 zvoleni104 do 
Rady ČT a dezinformační scéna pokračovala v jejich vyzdvihování105.

97 Srnka, Vojtěch, Petr Jadrný. 2020. „BIS má postupovat podle zákona, rozhodla komise o požadavku prezidenta. Koudelka 
podle ní neselhal.“ iRozhlas, 3. prosince 2020. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bis-zeman-koudelka-snemovna-
belobradek-komise_2012031039_pj

98 Sputnik. 2020. „Čučkaři v úzkých. Zeman od šéfa BIS požaduje důkazy ruských aktivit, kterými rozvědka stále straší.“ Sputnik, 
30. listopadu 2020. https://cz.sputniknews.com/20201130/cuckari-v-uzkych-zeman-od-sefa-bis-pozaduje-dukazy-ruskych-
aktivit-kterymi-rozvedka-stale-strasi-12867403.html

99 Hilšer, Marek. 2020. „Otevřený dopis skupiny senátorů členům České biskupské konference.“ Petice.com, 30.  ledna 2020. 
https://www.petice.com/oteveny_dopis_senator_adresovany_lenm_eske_biskupske_konferenci

100 Korejs, Marek. 2019. „Nestrannost? Rozhlas byl za nacistů, televize za komunistů. Ekonomka promluvila k boji o média.“ 
Parlamentní listy, 3. dubna 2019. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Nestrannost-Rozhlas-byl-za-nacistu-
televize-za-komunistu-Ekonomka-promluvila-k-boji-o-media-576454

101 Doležal, Tomáš. 2020. „Kavárna opět lynčuje: Na naši televizi (placenou vámi) se sahat nebude! Senátoři pojistkou totality? 
Halík zase vyskočil z krabičky. Obhájí biskupská konference kadidátku? Otevřený dopis a petice synátorů.“ Protiproud, 

 2. února 2020. https://www.protiproud.cz/politika/4903-kavarna-opet-lyncuje-na-nasi-televizi-placenou-vami-se-sahat-
nebude-senatori-pojistkou-totality-halik-zase-vyskocil-z-krabicky-obhaji-biskupska-konference-kadidatku-otevreny-dopis-
a-petice-synatoru.htm

102 Polák, Miloš. 2020. „‚Bolševismus! Odešla jsem.‘ Kauza Lipovská: Svědectví senátorky, dříve z TOP 09.“ Parlamentní listy, 
2. února 2020. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Bolsevismus-Odesla-jsem-Kauza-Lipovska-Svedectvi-
senatorky-drive-z-TOP-09-612238

103 Vojtěchovská, Martina, ČTK. 2020. „Nejvíc hlasů ve výboru do Rady ČT měl Klíma, do ČRo Pokorný a Šebek.“ MediaGuru, 
10. února 2020. https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/02/nejvic-hlasu-ve-vyboru-do-rady-ct-mel-klima-do-cro-pokorny-
a-sebek/

104 Redakce. 2020. „Lipovská, Xaver Veselý a Matocha zvoleni do Rady České televize.“ Médiář, 27. května 2020. https://www.
mediar.cz/lipovska-xaver-vesely-a-matocha-zvoleni-do-rady-ct/

105 Polanský, Jaroslav. 2020. „Vadim Petrov: Za Xavera jsem rád. Moravec je už jen fosilie. Toto se teď musí v ČT nastolit.“ 
Parlamentní listy, 27. května 2020. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vadim-Petrov-Za-Xavera-jsem-rad-
Moravec-je-uz-jen-fosilie-Toto-se-ted-musi-v-CT-nastolit-625329
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Úryvek z článku na webu Argumenty a fakta106:

Screenshot pořízen 6. 6. 2021

106 Argumenty a fakta. 2020. „Konec ředitele České televize Dvořáka? Padák pro Moravce? Parlament zvolil nové členy Rady. 
Xaver, na kterého dělala ČT hon, a ekonomka, která by ČT nejraději zrušila… Kavárna v panice.“ Argumenty a fakta, 

 27. května 2020. https://www.arfa.cz/konec-reditele-ceske-televize-dvoraka-padak-pro-moravce-parlament-zvolil-nove-
cleny-rady-xaver-na-ktereho-delala-ct-hon-a-ekonomka-ktera-by-ct-nejradeji-zrusila-kavarna-v-panice/#.YMc1KqgzY2z

https://www.arfa.cz/konec-reditele-ceske-televize-dvoraka-padak-pro-moravce-parlament-zvolil-nove-cleny-rady-xaver-na-ktereho-delala-ct-hon-a-ekonomka-ktera-by-ct-nejradeji-zrusila-kavarna-v-panice/#.YMctoKgzY2y
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V  podpoře nových radních pokračovali dezinformátoři i po jejich zvolení. Zmiňovaní byli především 
právě Veselý a Lipovská. Počet článků, které obsahovaly jméno Lipovské nebo Xavera Veselého, je vidět na 
následujícím grafu.
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Počet článků publikovaných na sledovaných dezinformačních webech v roce 2020, 
které obsahovaly klíčové slovo Lipovská nebo Xaver

 

České televizi byla v  minulém roce vyčítaná údajná neobjektivita107, objevila se i volání po zrušení 
koncesionářských poplatků108. V létě dezinformační scéna řešila odměny pro generálního ředitele ČT Petra 
Dvořáka109 či výroky moderátora Jakuba Železného110 o bývalém komunistickém prezidentovi Ludvíkovi 
Svobodovi, což vyvolalo výkřiky o přepisování historie.

Na podzim 2020 byla odvolaná111 dozorčí komise Rady ČT, což vyvolalo rezignaci předsedy a místopředsedy 

107 Sputnik. 2020. „‚ČT ukázala jenom to nejméně důležité z přehlídky a komentář byl úplně nešťastný.‘ Zbořil prozradil, k čemu to 
vede.“ Sputnik, 27. června 2020. https://cz.sputniknews.com/20200627/ct-ukazala-jenom-to-nejmene-dulezite-z-prehlidky-
a-komentar-byl-uplne-nestastny-zboril-prozradil-k-12145580.html

108 Lejsek, Tomáš. 2020. „Přestat platit koncesionářské poplatky pro ČT. Opravdu ostrá debata Bobošíkové s  Žantovským.“ 
Parlamentní listy, 27. června 2020. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prestat-platit-koncesionarske-poplatky-
pro-CT-Opravdu-ostra-debata-Bobosikove-s-Zantovskym-628664

109 Argumenty a fakta. 2020. „Titanic Česká televize? Rada snížila odměnu řediteli České televize skoro o MILION korun! Kdo a 
jak hlasoval. Co je “Gang osmi”. Proč byla ČT opět v minusu – a zas to tají. Emoce, urážky, drsná obvinění.“ 25. června 2020. 
https://www.arfa.cz/titanic-ceska-televize-rada-snizila-odmenu-rediteli-ceske-televize-skoro-o-milion-korun-kdo-a-jak-
hlasoval-co-je-gang-osmi-proc-byla-ct-opet-v-minusu-a-zas-to-taji-emoce-urazky-drsna-obvi/#.YMc4TqgzY2x

110 Novotná, Alena. 2020. „Moderátor České televize urazil národního hrdinu. Jde o pokračování kauzy Koněv?“ Sputnik, 
23. července 2020. https://cz.sputniknews.com/20200723/moderator-ceske-televize-urazil-narodniho-hrdinu-jde-o-
pokracovani-kauzy-konev-12258878.html

111 ČTK. 2020. „Rada ČT je bez vedení, rezignoval předseda Kühn i místopředseda Dědič.“ Aktuálně.cz, 18. listopadu 
2020. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rada-ct-se-rozpada-rezignuje-predseda-kuhn-i-mistopredseda-d/
r~95885da2299911eb9d470cc47ab5f122/

https://cz.sputniknews.com/20200627/ct-ukazala-jenom-to-nejmene-dulezite-z-prehlidky-a-komentar-byl-uplne-nestastny-zboril-prozradil-k-12145580.html
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prestat-platit-koncesionarske-poplatky-pro-CT-Opravdu-ostra-debata-Bobosikove-s-Zantovskym-628664
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prestat-platit-koncesionarske-poplatky-pro-CT-Opravdu-ostra-debata-Bobosikove-s-Zantovskym-628664
https://www.arfa.cz/titanic-ceska-televize-rada-snizila-odmenu-rediteli-ceske-televize-skoro-o-milion-korun-kdo-a-jak-hlasoval-co-je-gang-osmi-proc-byla-ct-opet-v-minusu-a-zas-to-taji-emoce-urazky-drsna-obvi/#.Xvrp95MzadY
https://www.arfa.cz/titanic-ceska-televize-rada-snizila-odmenu-rediteli-ceske-televize-skoro-o-milion-korun-kdo-a-jak-hlasoval-co-je-gang-osmi-proc-byla-ct-opet-v-minusu-a-zas-to-taji-emoce-urazky-drsna-obvi/#.Xvrp95MzadY
https://cz.sputniknews.com/20200723/moderator-ceske-televize-urazil-narodniho-hrdinu-jde-o-pokracovani-kauzy-konev-12258878.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rada-ct-se-rozpada-rezignuje-predseda-kuhn-i-mistopredseda-d/r~95885da2299911eb9d470cc47ab5f122/
https://cz.sputniknews.com/20200627/ct-ukazala-jenom-to-nejmene-dulezite-z-prehlidky-a-komentar-byl-uplne-nestastny-zboril-prozradil-k-12145580.html
https://cz.sputniknews.com/20200627/ct-ukazala-jenom-to-nejmene-dulezite-z-prehlidky-a-komentar-byl-uplne-nestastny-zboril-prozradil-k-12145580.html
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prestat-platit-koncesionarske-poplatky-pro-CT-Opravdu-ostra-debata-Bobosikove-s-Zantovskym-628664
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prestat-platit-koncesionarske-poplatky-pro-CT-Opravdu-ostra-debata-Bobosikove-s-Zantovskym-628664
https://www.arfa.cz/titanic-ceska-televize-rada-snizila-odmenu-rediteli-ceske-televize-skoro-o-milion-korun-kdo-a-jak-hlasoval-co-je-gang-osmi-proc-byla-ct-opet-v-minusu-a-zas-to-taji-emoce-urazky-drsna-obvi/#.YMc4TqgzY2x
https://www.arfa.cz/titanic-ceska-televize-rada-snizila-odmenu-rediteli-ceske-televize-skoro-o-milion-korun-kdo-a-jak-hlasoval-co-je-gang-osmi-proc-byla-ct-opet-v-minusu-a-zas-to-taji-emoce-urazky-drsna-obvi/#.YMc4TqgzY2x
https://cz.sputniknews.com/20200723/moderator-ceske-televize-urazil-narodniho-hrdinu-jde-o-pokracovani-kauzy-konev-12258878.html
https://cz.sputniknews.com/20200723/moderator-ceske-televize-urazil-narodniho-hrdinu-jde-o-pokracovani-kauzy-konev-12258878.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rada-ct-se-rozpada-rezignuje-predseda-kuhn-i-mistopredseda-d/r~95885da2299911eb9d470cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rada-ct-se-rozpada-rezignuje-predseda-kuhn-i-mistopredseda-d/r~95885da2299911eb9d470cc47ab5f122/
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Rady a demonstraci112 spolku Milion chvilek pro demokracii. Čeští dezinformátoři nepřekvapivě podpořili113 
Lipovskou a zpravodajství České televize srovnávali například se Severní Koreou, Běloruskem114 či 
Československem před rokem 1989115.

NEJDISKUTOVANĚJŠÍ ZAHRANIČNÍ KAUZY

1) Zpochybňování otravy Alexeje Navalného a následného vyšetřování

2) Protivládní protesty v Bělorusku

3) Brexit

4) Americké prezidentské volby

5) Protesty hnutí Black Lives Matter v souvislosti se smrtí George Floyda

ZAHRANIČNÍ KAUZA #1 Zpochybňování otravy Alexeje Navalného a následného vyšetřování

Alexej Navalnyj je v současnosti pravděpodobně nejvýraznější ruský opoziční politik. V srpnu 2020 letěl116 se 
svými kolegy ze sibiřského města Tomsk do Moskvy. Na palubě se mu udělalo špatně a pilot nouzově přistál 
v Omsku. Po naléhání rodiny byla umožněna jeho přeprava do Berlína, kde byla potvrzena117 jeho otrava 
nervovým jedem ze skupiny novičok. Investigativní skupina Bellingcat následně zjistila118, že za jeho otravou 
nejspíš stála ruská rozvědka FSB.

Za celý rok 2020 vyšlo na sledovaných dezinformačních webech 1 864 článků s klíčovými slovy Navalný nebo 
Navalnyj. Většina vyšla v době po jeho otravě, tedy v srpnu (301 článků), září (808 článků) a říjnu (381 článků) 
2020.

Velká část článků přebírala oficiální vyjádření ruských představitelů, například tvrzení doktorů v  omské 

112 Vachtl, Jiří, Monika Indrová. 2020. „Demonstrace v autech. Zvyšuje se tlak na ČT a bude hůř, varoval Roll.“ iDnes, 17. listopadu 
2020. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milion-chvilek-pro-demokracii-demonstrace-v-autech-nezavislost-ceska-
televize-kavci-hory.A201117_110329_domaci_indr

113 Hájek, Petr. 2020. „Stohlavá saň cení zuby: Žijeme bitvy stejné války. Covid je jen prostředek. Proč je třeba zabít Lipovskou? 
Odkud a kdo skutečně řídí ČT? Černá díra v začerněných smlouvách s ďáblem. Ruku v ruce na cestě k Planetě opic.“ Protiproud, 
22. listopadu 2020. https://www.protiproud.cz/politika/5465-stohlava-san-ceni-zuby-zijeme-bitvy-stejne-valky-covid-je-jen-
prostredek-proc-je-treba-zabit-lipovskou-odkud-a-kdo-skutecne-ridi-ct-cerna-dira-v-zacernenych-smlouvach-s-dablem-
ruku-v-ruce-na-ceste-k-planete-opic.htm

114 Argumenty a fakta. 2020. „To je drzost! Angažovaní umělci žalují u premiéra Babiše kvůli České televizi. Je to přitom právě 
Česká televize, která o Babišovi angažovaně lže. Zde jsou tři nejvíc nechutné příklady útoků proti premiérovi.“ Argumenty a 
fakta, 21. listopadu 2020. https://www.arfa.cz/to-je-drzost-umelci-zaluji-u-premiera-babise-kvuli-ceske-televizi-je-to-pritom-
prave-ceska-televize-ktera-o-babisovi-opakovane-lze-zde-jsou-tri-nejvic-nechutne-priklady-utoku-proti-premierovi/#.
YMc7lagzY2z

115 Fryč, Antonín. 2020. „ČESKÁ TELEVIZE JAKO ZA BOLŠEVIKA.“ Pravý prostor, 21. listopadu 2020. https://pravyprostor.cz/
ceska-televize-jako-za-bolsevika/

116 BBC News. 2020. „Alexei Navalny: ‘Poisoned’ Russian opposition leader in a coma.“ BBC News, 20. srpna 2020. https://www.
bbc.com/news/world-europe-53844958

117 The Press and Information Office of the Federal Government. 2020. „Statement by the Federal Government on the Navalny 
case.“ The Federal Chancellor, 2. září 2020. https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news/statement-by-the-federal-
government-on-the-navalny-case-1781882

118 Grozev, Christo, Pieter van Huis, Aric Toler, Yordan Tsalov. 2020. „FSB Team of Chemical Weapon Experts Implicated in Alexey 
Navalny Novichok Poisoning.“ Bellingcat, 14. prosince 2020. https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/12/14/
fsb-team-of-chemical-weapon-experts-implicated-in-alexey-navalny-novichok-poisoning/

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milion-chvilek-pro-demokracii-demonstrace-v-autech-nezavislost-ceska-televize-kavci-hory.A201117_110329_domaci_indr
https://www.protiproud.cz/politika/5465-stohlava-san-ceni-zuby-zijeme-bitvy-stejne-valky-covid-je-jen-prostredek-proc-je-treba-zabit-lipovskou-odkud-a-kdo-skutecne-ridi-ct-cerna-dira-v-zacernenych-smlouvach-s-dablem-ruku-v-ruce-na-ceste-k-planete-opic.htm
https://www.arfa.cz/to-je-drzost-umelci-zaluji-u-premiera-babise-kvuli-ceske-televizi-je-to-pritom-prave-ceska-televize-ktera-o-babisovi-opakovane-lze-zde-jsou-tri-nejvic-nechutne-priklady-utoku-proti-premierovi/#.YMczsqgzY2x
https://pravyprostor.cz/ceska-televize-jako-za-bolsevika/
https://www.bbc.com/news/world-europe-53844958
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news/statement-by-the-federal-government-on-the-navalny-case-1781882
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/12/14/fsb-team-of-chemical-weapon-experts-implicated-in-alexey-navalny-novichok-poisoning/
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milion-chvilek-pro-demokracii-demonstrace-v-autech-nezavislost-ceska-televize-kavci-hory.A201117_110329_domaci_indr
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milion-chvilek-pro-demokracii-demonstrace-v-autech-nezavislost-ceska-televize-kavci-hory.A201117_110329_domaci_indr
https://www.protiproud.cz/politika/5465-stohlava-san-ceni-zuby-zijeme-bitvy-stejne-valky-covid-je-jen-prostredek-proc-je-treba-zabit-lipovskou-odkud-a-kdo-skutecne-ridi-ct-cerna-dira-v-zacernenych-smlouvach-s-dablem-ruku-v-ruce-na-ceste-k-planete-opic.htm
https://www.protiproud.cz/politika/5465-stohlava-san-ceni-zuby-zijeme-bitvy-stejne-valky-covid-je-jen-prostredek-proc-je-treba-zabit-lipovskou-odkud-a-kdo-skutecne-ridi-ct-cerna-dira-v-zacernenych-smlouvach-s-dablem-ruku-v-ruce-na-ceste-k-planete-opic.htm
https://www.protiproud.cz/politika/5465-stohlava-san-ceni-zuby-zijeme-bitvy-stejne-valky-covid-je-jen-prostredek-proc-je-treba-zabit-lipovskou-odkud-a-kdo-skutecne-ridi-ct-cerna-dira-v-zacernenych-smlouvach-s-dablem-ruku-v-ruce-na-ceste-k-planete-opic.htm
file:///F:/ONDRA/2021/WORK/EH/NIKOLA/VYROCNI_ZPRAVA/VYROCNI_ZPRAVA_O_STAVU_CESKE_DEZINFORMACNI_SCENY_2020/SOURCE/GRAPHICS/o-je-drzost-umelci-zaluji-u-premiera-babise-kvuli-ceske-televizi-je-to-pritom-prave-ceska-televize-ktera-o-babisovi-opakovane-lze-zde-jsou-tri-nejvic-nechutne-priklady-utoku-proti-premierovi/#.YMc7lagzY2z
file:///F:/ONDRA/2021/WORK/EH/NIKOLA/VYROCNI_ZPRAVA/VYROCNI_ZPRAVA_O_STAVU_CESKE_DEZINFORMACNI_SCENY_2020/SOURCE/GRAPHICS/o-je-drzost-umelci-zaluji-u-premiera-babise-kvuli-ceske-televizi-je-to-pritom-prave-ceska-televize-ktera-o-babisovi-opakovane-lze-zde-jsou-tri-nejvic-nechutne-priklady-utoku-proti-premierovi/#.YMc7lagzY2z
file:///F:/ONDRA/2021/WORK/EH/NIKOLA/VYROCNI_ZPRAVA/VYROCNI_ZPRAVA_O_STAVU_CESKE_DEZINFORMACNI_SCENY_2020/SOURCE/GRAPHICS/o-je-drzost-umelci-zaluji-u-premiera-babise-kvuli-ceske-televizi-je-to-pritom-prave-ceska-televize-ktera-o-babisovi-opakovane-lze-zde-jsou-tri-nejvic-nechutne-priklady-utoku-proti-premierovi/#.YMc7lagzY2z
https://pravyprostor.cz/ceska-televize-jako-za-bolsevika/
https://pravyprostor.cz/ceska-televize-jako-za-bolsevika/
https://www.bbc.com/news/world-europe-53844958
https://www.bbc.com/news/world-europe-53844958
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news/statement-by-the-federal-government-on-the-navalny-case-1781882
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news/statement-by-the-federal-government-on-the-navalny-case-1781882
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/12/14/fsb-team-of-chemical-weapon-experts-implicated-in-alexey-navalny-novichok-poisoning/
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/12/14/fsb-team-of-chemical-weapon-experts-implicated-in-alexey-navalny-novichok-poisoning/
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nemocnici, že se jednalo pouze o metabolickou poruchu (to v  České republice opakovaně psal119 kanál 
Sputnik). Důležitost kauzy pro Ruskou federaci je možné ilustrovat i na faktu, že z celkového počtu 1 864 
článků jich na oficiálním ruském propagandistickém kanálu Sputnik vyšlo 234 (víc – 556 – už vyšlo pouze na 
webu Pravdivě.eu, který ale shromažďuje články z celé dezinformační scény).

Úryvek z článku na kanálu Sputnik120 o Alexeji Navalném:

Screenshot pořízen 3. 5. 2021

Velmi časté bylo ze strany dezinformátorů zpochybňování otravy jako takové, případně konkrétně použití 
novičoku121. Za viníka byly podle jednoho z narativů označovaná americká tajná služba CIA122 nebo obecně 
západní tajné služby123, které se tím údajně snažily destabilizovat situaci v Rusku.

119 Sputnik. 2020. „Zacharovová reagovala na výrok německého ministra zahraničí o situaci s Navalným.“ Sputnik, 
6. září 2020. https://cz.sputniknews.com/20200906/zacharovova-reagovala-na-vyrok-nemeckeho-ministra-zahranici-o-
situaci-s-navalnym-12477984.html

120 Sputnik. 2020. „Kreml: Otrava Navalného nebyla pro nikoho výhodná.“ Sputnik, 3. září 2020. https://cz.sputniknews.
com/20200903/kreml-otrava-navalneho-nebyla-pro-nikoho-vyhodna-12466895.html

121 Sputnik. 2020. „Vývojář „Novičku“ pochybuje o nových závěrech v situaci s  Navalným.“ Sputnik, 2. září 2020. https://
cz.sputniknews.com/20200902/vyvojar-novicku-pochybuje-o-novych-zaverech-v-situaci-s-navalnym-12464380.html

122 TK. 2020. „KREML VE ČTVRTEK V NOCI POVOLAL DO OMSKU NĚMECKÉ LÉKAŘE, LEADER RUSKÉ OPOZICE ALEXEJ 
NAVALNÝ JE V KÓMATU, NĚKDO MU PODAL LÁTKU NEBO DROGU S PRUDKOU MANIFESTACÍ HYPOGLYKEMIE...“ 
Infokurýr, 22. srpna 2020. http://infokuryr.cz/news.php?item.29561

123 První zprávy. 2020. „CM: Případ Navalnyj – podlá hra západních tajných služeb!“ První zprávy, 21. září 2020. https://www.
prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/cm-pripad-navalnyj-podla-hra-zapadnich-tajnych-sluzeb/

https://cz.sputniknews.com/20200906/zacharovova-reagovala-na-vyrok-nemeckeho-ministra-zahranici-o-situaci-s-navalnym-12477984.html
https://cz.sputniknews.com/20200903/kreml-otrava-navalneho-nebyla-pro-nikoho-vyhodna-12466895.html
https://cz.sputniknews.com/20200902/vyvojar-novicku-pochybuje-o-novych-zaverech-v-situaci-s-navalnym-12464380.html
https://cz.sputniknews.com/20200902/vyvojar-novicku-pochybuje-o-novych-zaverech-v-situaci-s-navalnym-12464380.html
http://infokuryr.cz/news.php?item.29561
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/cm-pripad-navalnyj-podla-hra-zapadnich-tajnych-sluzeb/
https://cz.sputniknews.com/20200906/zacharovova-reagovala-na-vyrok-nemeckeho-ministra-zahranici-o-situaci-s-navalnym-12477984.html
https://cz.sputniknews.com/20200906/zacharovova-reagovala-na-vyrok-nemeckeho-ministra-zahranici-o-situaci-s-navalnym-12477984.html
https://cz.sputniknews.com/20200903/kreml-otrava-navalneho-nebyla-pro-nikoho-vyhodna-12466895.html
https://cz.sputniknews.com/20200903/kreml-otrava-navalneho-nebyla-pro-nikoho-vyhodna-12466895.html
https://cz.sputniknews.com/20200902/vyvojar-novicku-pochybuje-o-novych-zaverech-v-situaci-s-navalnym-12464380.html
https://cz.sputniknews.com/20200902/vyvojar-novicku-pochybuje-o-novych-zaverech-v-situaci-s-navalnym-12464380.html
http://infokuryr.cz/news.php?item.29561
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/cm-pripad-navalnyj-podla-hra-zapadnich-tajnych-sluzeb/
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/cm-pripad-navalnyj-podla-hra-zapadnich-tajnych-sluzeb/
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Úryvek z článku na webu Aeronet124 o údajné roli CIA v otravě Navalného:

Screenshot pořízen 9. 4. 2021

124 Vedoucí kolotoče. 2020. „Kreml ve čtvrtek v noci povolal do Omsku německé lékaře, leader ruské opozice Alexej Navalný 
je v kómatu, někdo mu podal látku nebo drogu s prudkou manifestací hypoglykemie, která navozuje buněčnou smrt a 
selhávání mitochondrií v buňkách! Ruští řadoví lékaři v Omsku něco takového v životě neviděli, umělé zvyšování hladiny 
cukru v těle Navalného nefunguje, organismus likviduje v jeho těle veškerý krevní cukr! Stopy vedou k americké CIA a k vývoji 
nevystopovatelných bojových drog z 80. let minulého století! Co by propuklo v Rusku, kdyby Navalný zemřel zrovna v době 
běloruské krize?“ Aeronet, 21.  srpna 2020. https://aeronet.cz/news/kreml-ve-ctvrtek-v-noci-povolal-do-omsku-nemecke-
lekare-leader-ruske-opozice-alexej-navalny-je-v-komatu-nekdo-mu-podal-latku-nebo-drogu-s-prudkou-manifestaci-
hypoglykemie-navozuje-bunecnou-smrt/

https://aeronet.cz/news/kreml-ve-ctvrtek-v-noci-povolal-do-omsku-nemecke-lekare-leader-ruske-opozice-alexej-navalny-je-v-komatu-nekdo-mu-podal-latku-nebo-drogu-s-prudkou-manifestaci-hypoglykemie-navozuje-bunecnou-smrt/
https://aeronet.cz/news/kreml-ve-ctvrtek-v-noci-povolal-do-omsku-nemecke-lekare-leader-ruske-opozice-alexej-navalny-je-v-komatu-nekdo-mu-podal-latku-nebo-drogu-s-prudkou-manifestaci-hypoglykemie-navozuje-bunecnou-smrt/
https://aeronet.cz/news/kreml-ve-ctvrtek-v-noci-povolal-do-omsku-nemecke-lekare-leader-ruske-opozice-alexej-navalny-je-v-komatu-nekdo-mu-podal-latku-nebo-drogu-s-prudkou-manifestaci-hypoglykemie-navozuje-bunecnou-smrt/
https://aeronet.cz/news/kreml-ve-ctvrtek-v-noci-povolal-do-omsku-nemecke-lekare-leader-ruske-opozice-alexej-navalny-je-v-komatu-nekdo-mu-podal-latku-nebo-drogu-s-prudkou-manifestaci-hypoglykemie-navozuje-bunecnou-smrt/
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ZAHRANIČNÍ KAUZA #2 Protivládní protesty v Bělorusku

V neděli 9. srpna 2020 se v Bělorusku konaly prezidentské volby. V zemi vládne již od roku 1994 autoritářský 
prezident Alexandr Lukašenko, opozice je dlouhodobě utlačovaná, stejně tak jsou potlačovaná i základní 
lidská práva a svobody. Výraznou protikandidátkou Lukašenka byla Svjatlana Cichanouská125, která se po 
uvěznění svého muže, jednoho z původních prezidentských kandidátů Sjarheje Cichanouského, po něm 
rozhodla převzít kandidaturu a vyzvat Lukašenka ve volbách.

Bezprostředně po proběhnutí voleb se ale začaly objevovat důkazy126 o falšování výsledků, což vedlo 
k  bezprecedentním dlouhotrvajícím protestům požadujícím odstup Lukašenka. Bezpečnostní složky 
reagovaly tvrdě a masivně zatýkaly protestující.

Na sledovaných webech vyšlo 4 495 článků obsahující slovo Bělorusko, z  toho 1 515 v  srpnu, tedy měsíci 
konání běloruských prezidentských voleb. S klíčovými slovy protesty a demonstrace vyšlo za celý rok celkem 
1 598 článků, opět nejvíc v srpnu (701).

Nejvýraznějším narativem bylo údajné vměšování se do běloruských vnitřních záležitostí127 ze strany Západu, 
NATO, Evropské unie nebo České republiky.

Často byly také demonstrace připodobňovány128 k  ukrajinskému Majdanu. Dezinformátoři se opakovaně 
snažili upozorňovat na údajný „dvojí metr“129 Západu. Podle nich byly protesty v  Bělorusku srovnatelné 
například s katalánskými separatisty ve Španělsku či hnutím žlutých vest ve Francii.

Zpochybňováno130 bylo i zfalšování výsledků jako takové, viz obrázek:

125 BBC Monitoring. 2020. „Protests shake up Belarus presidential election.“ BBC News, 7. srpna 2020. https://www.bbc.com/
news/world-europe-53650867

126 Novák, Martin. 2020. „Komise lezla oknem s tajemnou igelitkou. Bělorusové zveřejňují podivná videa z voleb.“ 
Aktuálně.cz, 10. srpna 2020. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/belorusko-volby-2020-alexandr-lukasenko/
r~e7c8870cdaea11eab0f60cc47ab5f122/

127 Doubrava, Jaroslav. 2020. „NATO a Babiš touží po státní převratu v Bělorusku?“ Parlamentní listy, 18. srpna 2020. https://www.
parlamentnilisty.cz/profily/Jaroslav-Doubrava-3252/clanek/NATO-a-Babis-touzi-po-statni-prevratu-v-Belorusku-106533

128 Vedoucí kolotoče. 2020. „Běloruská tajná služba zachytila telefonické hovory z České republiky, které měly organizovat 
protesty v běloruských ulicích po zvolení Alexandera Lukašenka! Podle zdrojů běloruské tiskové agentury BelTA mělo jít o 
zaměstnance “státního média” a pracovníky české mezinárodní neziskové organizace bez uvedení konkrétních jmen nebo 
názvů! Vedou stopy k českým veřejnoprávním médiím a k Člověku v tísni? V Bělorusku se schyluje k Majdanu, na ulicích v 
Minsku vyrůstají barikády, ale běloruský prezident varuje, že nepokoje v zemi organizují síly nejen ze Západu, ale i z Moskvy!“ 
Aeronet, 10. srpna 2020. https://aeronet.cz/news/beloruska-tajna-sluzba-zachytila-telefonicke-hovory-z-ceske-republiky-
ktere-mely-organizovat-protesty-v-beloruskych-ulicich-po-zvoleni-alexandera-lukasenka-podle-zdroju-beloruske-tiskove-
agentury/

129 Janinna. 2020. „Nevíte, jsou francouzské a španělské obušky měkčí než běloruské?“ Pokec24, 12. srpna 2020. https://www.
pokec24.cz/nezarazene/nevite-jsou-francouzske-a-spanelske-obusky-mekci-nez-beloruske/

130 Schafer, Helga. 2020. „Běloruské volby: Pražská kavárna má poplach. 80 procent zfalšovaných hlasů? Nenechat si rozvrátit 
zemi je smrtelný prohřešek. Lukašenko vidí i za roh. Mrtvý Šmíd z Minsku. Miloš Zeman o tom také ví své.“ Protiproud, 

 13. srpna 2020. https://www.protiproud.cz/politika/5268-beloruske-volby-prazska-kavarna-ma-poplach-80-procent-
zfalsovanych-hlasu-nenechat-si-rozvratit-zemi-je-smrtelny-prohresek-lukasenko-vidi-i-za-roh-mrtvy-smid-z-minsku-milos-
zeman-o-tom-take-vi-sve.htm

https://www.bbc.com/news/world-europe-53650867
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/belorusko-volby-2020-alexandr-lukasenko/r~e7c8870cdaea11eab0f60cc47ab5f122/
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Jaroslav-Doubrava-3252/clanek/NATO-a-Babis-touzi-po-statni-prevratu-v-Belorusku-106533
https://aeronet.cz/news/beloruska-tajna-sluzba-zachytila-telefonicke-hovory-z-ceske-republiky-ktere-mely-organizovat-protesty-v-beloruskych-ulicich-po-zvoleni-alexandera-lukasenka-podle-zdroju-beloruske-tiskove-agentury/
https://www.pokec24.cz/nezarazene/nevite-jsou-francouzske-a-spanelske-obusky-mekci-nez-beloruske/
https://www.protiproud.cz/politika/5268-beloruske-volby-prazska-kavarna-ma-poplach-80-procent-zfalsovanych-hlasu-nenechat-si-rozvratit-zemi-je-smrtelny-prohresek-lukasenko-vidi-i-za-roh-mrtvy-smid-z-minsku-milos-zeman-o-tom-take-vi-sve.htm
https://www.bbc.com/news/world-europe-53650867
https://www.bbc.com/news/world-europe-53650867
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/belorusko-volby-2020-alexandr-lukasenko/r~e7c8870cdaea11eab0f60cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/belorusko-volby-2020-alexandr-lukasenko/r~e7c8870cdaea11eab0f60cc47ab5f122/
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Jaroslav-Doubrava-3252/clanek/NATO-a-Babis-touzi-po-statni-prevratu-v-Belorusku-106533
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Jaroslav-Doubrava-3252/clanek/NATO-a-Babis-touzi-po-statni-prevratu-v-Belorusku-106533
https://aeronet.cz/news/beloruska-tajna-sluzba-zachytila-telefonicke-hovory-z-ceske-republiky-ktere-mely-organizovat-protesty-v-beloruskych-ulicich-po-zvoleni-alexandera-lukasenka-podle-zdroju-beloruske-tiskove-agentury/
https://aeronet.cz/news/beloruska-tajna-sluzba-zachytila-telefonicke-hovory-z-ceske-republiky-ktere-mely-organizovat-protesty-v-beloruskych-ulicich-po-zvoleni-alexandera-lukasenka-podle-zdroju-beloruske-tiskove-agentury/
https://aeronet.cz/news/beloruska-tajna-sluzba-zachytila-telefonicke-hovory-z-ceske-republiky-ktere-mely-organizovat-protesty-v-beloruskych-ulicich-po-zvoleni-alexandera-lukasenka-podle-zdroju-beloruske-tiskove-agentury/
https://www.pokec24.cz/nezarazene/nevite-jsou-francouzske-a-spanelske-obusky-mekci-nez-beloruske/
https://www.pokec24.cz/nezarazene/nevite-jsou-francouzske-a-spanelske-obusky-mekci-nez-beloruske/
https://www.protiproud.cz/politika/5268-beloruske-volby-prazska-kavarna-ma-poplach-80-procent-zfalsovanych-hlasu-nenechat-si-rozvratit-zemi-je-smrtelny-prohresek-lukasenko-vidi-i-za-roh-mrtvy-smid-z-minsku-milos-zeman-o-tom-take-vi-sve.htm
https://www.protiproud.cz/politika/5268-beloruske-volby-prazska-kavarna-ma-poplach-80-procent-zfalsovanych-hlasu-nenechat-si-rozvratit-zemi-je-smrtelny-prohresek-lukasenko-vidi-i-za-roh-mrtvy-smid-z-minsku-milos-zeman-o-tom-take-vi-sve.htm
https://www.protiproud.cz/politika/5268-beloruske-volby-prazska-kavarna-ma-poplach-80-procent-zfalsovanych-hlasu-nenechat-si-rozvratit-zemi-je-smrtelny-prohresek-lukasenko-vidi-i-za-roh-mrtvy-smid-z-minsku-milos-zeman-o-tom-take-vi-sve.htm
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Screenshot pořízen 12. 4. 2021

ZAHRANIČNÍ KAUZA #3 Brexit

Brexit je označení pro odchod Velké Británie z Evropské unie, který se uskutečnil 31. ledna 2020. Velká Británie 
opustila EU po 47 letech jako vůbec první členský stát. Odchod si Britové odhlasovali v referendu v roce 2016, 
kde se pro něj vyjádřilo 51,9 % voličů.

Téma nejvýrazněji rezonovalo v lednu a únoru, tedy v době oficiálního vystoupení Velké Británie z EU, viz graf 
níž.
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Odpor vůči Evropské unii se na české dezinformační scéně vyskytuje dlouhodobě, popsali jsme ho už 
v minulé výroční zprávě131. Není tedy překvapením, že rozhodnutí Britů tento integrační projekt opustit 
vyvolalo u dezinformátorů souhlasné a oslavné reakce. Velké Británii gratulovali132 k – podle jejich názoru – 
opětovnému získání svobody a samostatnosti a vyjádřili i přání k tzv. czexitu133, tedy odchodu České republiky 
z EU. Optimální jsou podle dezinformátorů národní státy, integrační projekty byly často označované134 za 
marxistické nebo neomarxistické.

Část článků krok interpretovala jako začátek konce EU135. Ten je podle nich v tuto chvíli nevyhnutelný136. EU 
byla zároveň označovaná jako protektorát137, impérium138 či antidemokratický projekt139.

Úryvek z článku na webu Protiproud140:

131 Krátka Špalková, Veronika. 2021. „VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU ČESKÉ DEZINFORMAČNÍ SCÉNY ZA ROK 2019.“ 
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 2021. https://europeanvalues.cz/cs/annual-report-on-the-state-of-the-czech-
disinformation-scene-in-2019/

132 Hájek, Petr. 2020. „Británie opět bez okovů: Proč to tamní Páté koloně nevyšlo? Hydra skousla naprázdno. Tam a zase zpátky. 
Táhněte, milujeme vás! Jak zabít draka? Kdo se stane českým Faragem? Závist? Ne. Vyplň se osude!“ Protiproud, 30. ledna 2020. 
https://www.protiproud.cz/politika/4900-britanie-opet-bez-okovu-proc-to-tamni-pate-kolone-nevyslo-hydra-skousla-
naprazdno-tam-a-zase-zpatky-tahnete-milujeme-vas-jak-zabit-draka-kdo-se-stane-ceskym-faragem-zavist-ne-vypln-se-
osude.htm

133 Rokytka TOP News. 2020. „Po brexitu přichází čas czexitu.“ Týdeník Občanské Právo, 31. ledna 2020. 
 https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/po-brexitu-prichazi-cas-czexitu.html
134 Tomský, Alexander. 2020. „Proti sobě dnes stojí národní demokracie a internacionalisté.“ Euportál, 5. ledna 2020. 
 https://www.euportal.cz/Articles/22205-proti-sobe-dnes-stoji-narodni-demokracie-a-internacionaliste.aspx
135 Dvořák, Jan. 2020. „Začátek konce EU aneb Británie svobodná. Závidíme a gratulujeme.“ Czech Free Press, 1. února 2020. 

https://www.czechfreepress.cz/evropa/zacatek-konce-eu-aneb-britanie-svobodna-zavidime-a-gratulujeme.html
136 Fiala, Radim. 2020. „EU zkrachovala a její konec je nevyhnutelný.“ Eurportál, 31. ledna 2020. 
 https://www.euportal.cz/Articles/42316-eu-zkrachovala-a-jeji-konec-je-nevyhnutelny.aspx
137 Dvořák, Jan. 2020. „Začátek konce EU aneb Británie svobodná. Závidíme a gratulujeme.“ Czech Free Press, 1. února 2020. 

https://www.czechfreepress.cz/evropa/zacatek-konce-eu-aneb-britanie-svobodna-zavidime-a-gratulujeme.html
138 Panenka, Radim. 2020. „Alexander Tomský: EU je impérium. Británie opouští Titanic. Czexit? Počkejte na krizi.“ Parlamentní 

listy, 2. února 2020. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Alexander-Tomsky-EU-je-imperium-Britanie-
opousti-Titanic-Czexit-Pockejte-na-krizi-612264

139 Stýblo, Karel. 2020. „Proč se mi EU znelíbila.“ Czech Free Press, 5. února 2020. https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/
proc-se-mi-eu-znelibila.html

140 Weigl, Jiří. 2020. „EU po Brexitu: Jako za Hitlera na vrcholu moci. Kdo v Bruselu stvořil monstrum? Válečné cíle mírovou cestou. 
Rusko a jeho zkušenosti. Titanic se sune dál. Historie nekončí. K zárodku normálního světa?“ Protiproud, 3. února 2020. 
https://www.protiproud.cz/politika/4906-eu-po-brexitu-jako-za-hitlera-na-vrcholu-moci-kdo-v-bruselu-stvoril-monstrum-
valecne-cile-mirovou-cestou-rusko-a-jeho-zkusenosti-titanic-se-sune-dal-historie-nekonci-k-zarodku-normalniho-sveta.
htm

https://europeanvalues.cz/cs/annual-report-on-the-state-of-the-czech-disinformation-scene-in-2019/
https://www.protiproud.cz/politika/4900-britanie-opet-bez-okovu-proc-to-tamni-pate-kolone-nevyslo-hydra-skousla-naprazdno-tam-a-zase-zpatky-tahnete-milujeme-vas-jak-zabit-draka-kdo-se-stane-ceskym-faragem-zavist-ne-vypln-se-osude.htm
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/01/po-brexitu-prichazi-cas-czexitu.html
https://www.euportal.cz/Articles/22205-proti-sobe-dnes-stoji-narodni-demokracie-a-internacionaliste.aspx
https://www.czechfreepress.cz/evropa/zacatek-konce-eu-aneb-britanie-svobodna-zavidime-a-gratulujeme.html
https://www.euportal.cz/Articles/42316-eu-zkrachovala-a-jeji-konec-je-nevyhnutelny.aspx
https://www.czechfreepress.cz/evropa/zacatek-konce-eu-aneb-britanie-svobodna-zavidime-a-gratulujeme.html
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Alexander-Tomsky-EU-je-imperium-Britanie-opousti-Titanic-Czexit-Pockejte-na-krizi-612264
https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/proc-se-mi-eu-znelibila.html
https://www.protiproud.cz/politika/4906-eu-po-brexitu-jako-za-hitlera-na-vrcholu-moci-kdo-v-bruselu-stvoril-monstrum-valecne-cile-mirovou-cestou-rusko-a-jeho-zkusenosti-titanic-se-sune-dal-historie-nekonci-k-zarodku-normalniho-sveta.htm
https://europeanvalues.cz/cs/annual-report-on-the-state-of-the-czech-disinformation-scene-in-2019/
https://europeanvalues.cz/cs/annual-report-on-the-state-of-the-czech-disinformation-scene-in-2019/
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Screenshot pořízen 12. 5. 2021
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Článek na webu Czech Free Press141:

Screenshot pořízen 7. 3. 2021

141 Stýblo, Karel. 2020. „Proč se mi EU znelíbila.“ Czech Free Press, 5. února 2020. https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/
proc-se-mi-eu-znelibila.html

https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/proc-se-mi-eu-znelibila.html
https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/proc-se-mi-eu-znelibila.html
https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/proc-se-mi-eu-znelibila.html
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ZAHRANIČNÍ KAUZA #4 Americké prezidentské volby

Dne 3. listopadu 2020 se ve Spojených státech konaly142 prezidentské volby. Za Republikánskou stranu 
kandidoval Donald Trump a za Demokratickou Joe Biden. Novým prezidentem byl zvolen143 Joe Biden, který 
získal144 306 volitelů a více než 80 milionů hlasů.

Kvůli pandemii nového koronaviru volila145 více než třetina voličů korespondenčně, což zapříčinilo146 opožděné 
ohlášení volebních výsledků a stalo se také základem147  nepodložených spekulací o  rozsáhlých volebních 
podvodech. V následujících týdnech a měsících pokračoval148 (nejen) Donald Trump v šíření nepodložených 
tvrzení o zfalšování volebních výsledků, což zapadlo i do narativu šířeného českými dezinformátory. Zajímavé 
je srovnání s běloruským případem, kdy se dezinformační scéna jednoznačně staví na stranu běloruského 
diktátora a zcela odmítá, že by volby, k nimž nebyli puštěni žádní zahraniční pozorovatelé, mohly být 
zfalšovány, zatímco v americkém případě bez důkazů volají po nových volbách. 

Trump je mezi dezinformátory populární jednak proto, že podle nich je hrdinným bojovníkem proti 
establishmentu149, a to kvůli svému tvrdému postoji vůči migrantům150 či protestům Black Lives Matter151.

Nejvíce článků o amerických prezidentských volbách (411) vyšlo v listopadu 2020, tedy v době jejich konání. 
Dezinformátoři se jasně postavili za Donalda Trumpa a nejčastěji sdíleli nepravdivá tvrzení o volebních 
podvodech. Konkrétní narativy často přebírali ze zahraničí (hojně šířené byly články Paula Craiga Robertse152, 

142 BBC News. 2020. „US election 2020: A really simple guide.“ BBC News, 28. října 2020. https://www.bbc.com/news/election-
us-2020-53785985

143 Lemire, Jonathan, Zeke Miller, Will Weissert. 2020. „Biden defeats Trump for White House, says ‘time to heal’.“ AP News, 8. 
listopadu 2020. https://apnews.com/article/joe-biden-wins-white-house-ap-fd58df73aa677acb74fce2a69adb71f9

144 The New York Times. 2021. „Presidential Election Results: Biden Wins.“ The New York Times, přístup 13. června 2021. 
 https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/results-president.html
145 ČT24. 2020. „Volby v USA jdou do finále, zatím hlasovalo 90 milionů lidí.“ ČT24, 1. listopadu 2020. https://ct24.ceskatelevize.

cz/svet/3219259-volby-v-usa-jdou-do-finale-zatim-hlasovalo-90-milionu-lidi
146 Douglas, Lawrence. 2020. „Don’t be fooled: the delays in the US election result mean our system is working.“ The Guardian, 4. 

listopadu 2020. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/04/presidential-election-early-ballots-counted
147 Reality Check team. 2020. „US election 2020: Do postal ballots lead to voting fraud?“ BBC News, 6. listopadu 2020. 
 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53353404
148 Spring, Marianna. 2020. „‚Stop the steal‘: The deep roots of Trump’s ‚voter fraud‘ strategy.“ BBC News, 23.  listopadu 2020. 

https://www.bbc.com/news/blogs-trending-55009950
149 Akopov, Petr. 2020. „Mechanismus zvaný overkill: Zvyšují pogromy Trumpovy šance na zvolení? Bezmezná nenávist tzv. 

Demokratů. Příkopy dělící společnost se mění v propasti. Kdo zradí? Občanská válka nejpozději v zimě?“ Protiproud, 11. 
června 2020. https://www.protiproud.cz/politika/5156-mechanismus-zvany-overkill-zvysuji-pogromy-trumpovy-sance-
na-zvoleni-bezmezna-nenavist-tzv-demokratu-prikopy-delici-spolecnost-se-meni-v-propasti-kdo-zradi-obcanska-valka-
nejpozdeji-v-zime.htm

150 Středoevropan.cz. 2020. „Trump v Londýně odsoudil evropské vůdce, kteří nechali do jejich zemí přijít migranty.“ 
Českoaktuálně, 3. února 2020. https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-ze-sveta/trump-v-londyne-odsoudil-evropske-
vudce-kteri-nechali-do-jejich-zemi-prijit-migranty/

151 Argumenty a fakta. 2020. „Jak je to propojené! V USA vypukla občanská válka (VIDEO). Nejvíc mlátí ANTIFA, militantní 
organizace, s níž sympatizuje česká Pirátská strana. “Radikální levice,” říká prezident Trump, který neví, kdo je Bartoš.“ 
Argumenty a fakta, 31. května 2020. https://www.arfa.cz/jak-je-to-propojene-v-usa-vypukla-obcanska-valka-video-nejvic-
mlati-antifa-militantni-organizace-s-niz-sympatizuje-ceska-piratska-strana-radikalni-levice-rika-prezident-trump-ktery-
nevi/#.YMXh0agzY2y

152 Roberts, P. C. 2020. „P.C.Roberts: Mediální děvky USA lžou tak zběsile a chaoticky, že své lži nedokáží sjednotit.“ Czech 
Free Press, 8. listopadu 2020. https://www.czechfreepress.cz/amerika/p-c-roberts-medialni-devky-usa-lzou-tak-zbesile-a-
chaoticky-ze-sve-lzi-nedokazi-sjednotit.html

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53785985
https://apnews.com/article/joe-biden-wins-white-house-ap-fd58df73aa677acb74fce2a69adb71f9
https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/results-president.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3219259-volby-v-usa-jdou-do-finale-zatim-hlasovalo-90-milionu-lidi
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/04/presidential-election-early-ballots-counted
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53353404
https://www.bbc.com/news/blogs-trending-55009950
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https://www.protiproud.cz/politika/5156-mechanismus-zvany-overkill-zvysuji-pogromy-trumpovy-sance-na-zvoleni-bezmezna-nenavist-tzv-demokratu-prikopy-delici-spolecnost-se-meni-v-propasti-kdo-zradi-obcanska-valka-nejpozdeji-v-zime.htm
https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-ze-sveta/trump-v-londyne-odsoudil-evropske-vudce-kteri-nechali-do-jejich-zemi-prijit-migranty/
https://www.arfa.cz/jak-je-to-propojene-v-usa-vypukla-obcanska-valka-video-nejvic-mlati-antifa-militantni-organizace-s-niz-sympatizuje-ceska-piratska-strana-radikalni-levice-rika-prezident-trump-ktery-nevi/#.YLyvkagzY2w
https://www.czechfreepress.cz/amerika/p-c-roberts-medialni-devky-usa-lzou-tak-zbesile-a-chaoticky-ze-sve-lzi-nedokazi-sjednotit.html
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53785985
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53785985
https://apnews.com/article/joe-biden-wins-white-house-ap-fd58df73aa677acb74fce2a69adb71f9
https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/results-president.html
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https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3219259-volby-v-usa-jdou-do-finale-zatim-hlasovalo-90-milionu-lidi
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/04/presidential-election-early-ballots-counted
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53353404
https://www.bbc.com/news/blogs-trending-55009950
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https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-ze-sveta/trump-v-londyne-odsoudil-evropske-vudce-kteri-nechali-do-jejich-zemi-prijit-migranty/
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využity byly i materiály projektu Infowars153 Alexe Jonese) či přímo z úst nyní již bývalého prezidenta.

Jednou z  často zmiňovaných příčin údajného manipulování volebních výsledků bylo korespondenční 
hlasování. Vzhledem k  tomu, že si tento způsob hlasování vybírají především voliči Demokratické strany, 
Donald Trump se ho snažil154 už v předstihu znevažovat. Stejný postoj bylo možné pozorovat i na českých 
dezinformačních webech. První články se objevily už v  květnu 2020, kdy na serveru Aeronet155 vyšel text 
souhlasně reagující na Trumpovy nepravdivé výroky z  Twitteru o snadném falšování korespondenčních 
volebních lístků a „kšeftování“ s nimi. Podobné spekulace vycházely dál, nejvíce pozornosti se jim dostávalo 
v  listopadu156 a prosinci 2020. Česká dezinformační scéna situaci využila157 i k argumentaci proti zavedení 
korespondenčního hlasování v České republice.

Michal Semín například v článku na webu Protiproud označil158 americké prezidentské volby za „podvod 
tisíciletí“ a tvrzení doplnil často zmiňovaným prohlášením, že přes noc Bidenovi v Michiganu přibylo přes 
130 000 hlasů (viz obrázek). Ve skutečnosti se jednalo o chybu159, která byla vzápětí opravena. Žádné důkazy 
volebního podvodu se nenašly.

153 Argumenty a fakta. 2020. „Zfalšované volby v USA: “Trump nechal tajně označit všechny korespondenční lístky vodoznakem,” 
říká ve výbušném rozhovoru bývalý agent CIA. Past na Demokraty. Jsme svědky největšího volebního podvodu v dějinách 
USA?“ Argumenty a  fakta, 6. listopadu 2020. https://www.arfa.cz/zfalsovane-volby-v-usa-trump-nechal-tajne-oznacit-
vsechny-korespondencni-listky-vodoznakem-rika-ve-vybusnem-rozhovoru-byvaly-agent-cia-past-na-demokraty-jsme-
svedky-nejvetsiho-volebniho-podvod/#.YMXiTKgzY2z

154 Engelová, Tereza. 2020. „Tereza Engelová: Donald Trump si připravoval zneplatnění korespondenčních hlasů dlouho 
dopředu.“ Hlídací pes, 4. listopadu 2020. https://hlidacipes.org/tereza-engelova-donald-trump-si-pripravoval-zneplatneni-
korespondencnich-hlasu-dlouho-dopredu/

155 Vedoucí kolotoče. 2020. „Trump: “Budeme vás silně regulovat, nebo vás uzavřeme!” Konec Facebooku, Twitteru a sociálních 
sítí v současné podobě je na spadnutí, americký prezident Donald Trump má na stole exekutivní příkaz na zbavení sociálních 
sítí ochranného paragrafu o digitálních platformách, který dosud zbavuje sociální sítě právní zodpovědnosti za obsah 
publikovaný uživateli těchto sítí, pokud budou pokračovat v cenzuře a nahrazovat příspěvky uživatelů názory Fact Check 
organizací! Donald Trump se k tomu rozhodl poté, co Twitter zcenzuroval několik jeho komentářů o možnosti a hrozbě 
podvodů s korespondenčním hlasováním při prezidentských volbách na podzim v Kalifornii!“ Aeronet, 28. května 2020. 
https://aeronet.cz/news/trump-budeme-vas-silne-regulovat-nebo-vas-uzavreme-konec-facebooku-twitteru-a-socialnich-
siti-v-soucasne-podobe-je-na-spadnuti-americky-prezident-donald-trump-ma-na-stole-exekutivni-prikaz/

156 Kulhavý, Jindřich. 2020. „KONEC COVIDU NEBO ZAČÁTEK VÁLKY?“ Pravý prostor, 4. listopadu 2020. https://pravyprostor.
cz/konec-covidu-nebo-zacatek-valky/

157 Semín, Michal. 2020. „Volební podvod tisíciletí: Poslední zbytky svobody se hroutí? Inspirativní metody pro naše politiky. Rok 
podvržených čísel. Biden je zcela dementní. Přijde další biologický útok? Další díl dramatu již brzy!“ Protiproud, 5. listopadu 
2020. https://www.protiproud.cz/politika/5433-volebni-podvod-tisicileti-posledni-zbytky-svobody-se-hrouti-inspirativni-
metody-pro-nase-politiky-rok-podvrzenych-cisel-biden-je-zcela-dementni-prijde-dalsi-biologicky-utok-dalsi-dil-dramatu-
jiz-brzy.htm

158 Ibid.
159 Stanglin, Doug. 2021. „Fact check: Typo led to false post about Michigan votes showing up ‘magically’ for Biden.“ USA 

Today, přístup 13. června 2021. https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/11/04/fact-check-typo-led-false-post-
michigan-votes-biden/6164385002/
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https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/11/04/fact-check-typo-led-false-post-michigan-votes-biden/6164385002/
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Screenshot pořízen 5. 5. 2021

 
Ani oficiální vyhlášení Joea Bidena za vítěze160 voleb v prosinci 2020 dezinformátory nezastavilo a v šíření 
tezí o volebních podvodech pokračovali dál. Petr Hampl k tomu pro První zprávy napsal161: „Byly odhaleny 
volební podvody. Zfalšovány byly minimálně desetitisíce hlasů, možná statisíce nebo miliony. A ono to skoro 
nikomu nevadí! Nevyvolalo to žádný poprask.“

Nejvyšší soud Spojených států začátkem prosince 2020 zamítl162 žalobu Texasu a dalších 17 amerických států, 
které chtěly zvrátit výsledek hlasování ve čtyřech jiných státech. Čeští dezinformátoři rozhodnutí soudu 
kritizovali a popírali jeho objektivitu163.

Kromě tvrzení o zfalšování volebních výsledků byl Joe Biden často vykreslován jako radikálně levicový kandidát. 
Podle článku ze serveru Pravý prostor164 čeká teď USA „vláda neomarxistické, rasistické, multikulturní a LGBT 
lůzy“.

Celá kauza vyvrcholila 6. ledna 2021 útokem na Kapitol ve Washingtonu, ve kterém sídlí americký Kongres.  
Příznivcům nyní už bývalého prezidenta Trumpa se podařilo proniknout dovnitř v  momentě, kdy měli 
američtí zákonodárci oficiálně schválit výsledky prezidentských voleb. Čeští dezinformátoři v  souvislosti 
s útokem vymýšleli různé teorie, vinu ale Trumpovi nepřipisovali. Podrobněji jsme o události psali v jednom 
z našich pravidelných newsletterů zde.

160 ČTK. 2020. „Biden vyzval Trumpa, aby uznal porážku ve volbách.“ ČTK, 15. prosince 2020. https://www.ceskenoviny.cz/
zpravy/prezidentsti-volitele-v-usa-potvrzuji-vysledky-nedavnych-voleb/1970851

161 Hampl, Petr. 2020. „Hampl: Jak je možné, že Američanům nevadí volební podvody?“ První zprávy, 11. prosince 2020. 
 https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/hampl-jak-je-mozne-ze-americanum-nevadi-volebni-podvody/
162 ČTK. 2020. „Prohra pro Trumpa: Nejvyšší soud USA zamítl žalobu Texasu zpochybňující výhru Bidena.“ Aktuálně.cz, 

12. prosince 2020. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nejvyssi-soud-zamitl-zalobu-texasu-zpochybnujici-vitezstvi-b/
r~fc192a103c4511ebaabd0cc47ab5f122/

163 K., Jane. 2020. „NEJVYŠŠÍ SOUD ODMÍTL VYŠETŘOVAT SOUDNÍ PŘÍPAD TEXASU PROTI ČTYŘEM AMERICKÝM STÁTŮM.“ 
Pravý prostor, 13. prosince 2020. https://pravyprostor.cz/nejvyssi-americky-soud-rozhodl-o-vysledcich-voleb-ve-prospech-
joe-bidena/

164 Kříž, Karel. 2020. „BIDEN PRESIDENTEM: KOMUNISTICKÉ STÁTY AMERICKÉ … VLÁDA NEOMARXISTICKÉ, RASISTICKÉ, 
MULTIKULTURNÍ A LGBT LŮZY.“ Pravý prostor, 7. listopadu 2020. https://pravyprostor.cz/biden-presidentem-komunisticke-
staty-americke-vlada-neomarxisticke-rasisticke-multikulturni-a-lgbt-luzy/
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https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nejvyssi-soud-zamitl-zalobu-texasu-zpochybnujici-vitezstvi-b/r~fc192a103c4511ebaabd0cc47ab5f122/
https://pravyprostor.cz/nejvyssi-americky-soud-rozhodl-o-vysledcich-voleb-ve-prospech-joe-bidena/
https://pravyprostor.cz/biden-presidentem-komunisticke-staty-americke-vlada-neomarxisticke-rasisticke-multikulturni-a-lgbt-luzy/
https://preview.mailerlite.com/p0t1c2
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https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nejvyssi-soud-zamitl-zalobu-texasu-zpochybnujici-vitezstvi-b/r~fc192a103c4511ebaabd0cc47ab5f122/
https://pravyprostor.cz/nejvyssi-americky-soud-rozhodl-o-vysledcich-voleb-ve-prospech-joe-bidena/
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https://pravyprostor.cz/biden-presidentem-komunisticke-staty-americke-vlada-neomarxisticke-rasisticke-multikulturni-a-lgbt-luzy/
https://pravyprostor.cz/biden-presidentem-komunisticke-staty-americke-vlada-neomarxisticke-rasisticke-multikulturni-a-lgbt-luzy/
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ZAHRANIČNÍ KAUZA #5 Protesty hnutí Black Lives Matter v souvislosti se smrtí George Floyda

Dne 25. května 2020 byl v americkém městě Minneapolis zabit165 Afroameričan George Floyd. 

Při zadržování166 policií kvůli podezření z použití padělané bankovky mu jeden z policistů téměř 8 minut 
klečel na krku, přestože Floyd opakoval, že nemůže dýchat. Následně Floyd zemřel.

Další den byli policisté, kteří se zatýkání účastnili, propuštěni ze zaměstnání a v celých USA postupně začala 
série protestů pod heslem Black Lives Matter (= Na černošských životech záleží). Přestože byla167 drtivá 
většina demonstrací nenásilná, s rostoucím počtem protestujících se začalo168 objevovat rabování a několik 
lidí bylo zabito. Podobné demonstrace se uskutečnily169 i jinde ve světě, například v Austrálii, Německu či 
Velké Británii.

Velká pozornost byla upřena jednak na reakci170 nyní už bývalého prezidenta Spojených států Donalda 
Trumpa, který tlačil k využití armády, a dále na střety171 mezi demonstranty a policejními složkami nebo členy 
Národní gardy, jejichž součástí bylo použití slzného plynu, obušků a gumových projektilů.

Celkem vyšlo na sledovaných dezinformačních webech 3 230 článků s klíčovými slovy BLM nebo Black Lives 
Matter. Nejvíc téma rezonovalo v červnu (912 článků) a v červenci (878 článků). Naprostá většina článků se 
k hnutí stavěla negativně, jak znázorňuje graf níž.

Pokrytí hnutí BLM na sledovaných webech za rok 2020

3,3 % ambivalentní

1,5 % pozitivní

88,5 % negativní

6,7 % neutrální

165 Hill, Evan, Ainara Tiefenthäler, Christiaan Triebert, Drew Jordan, Haley Willis, Robin Stein. 2020. „How George Floyd Was 
Killed in Police Custody.“ The New York Times, 31. května 2020. https://www.nytimes.com/2020/05/31/us/george-floyd-
investigation.html

166 BBC News. 2020. „George Floyd: What happened in the final moments of his life.“ BBC News, 16. července 2020. https://www.
bbc.com/news/world-us-canada-52861726

167 Kaur, Harmeet. 2020. „About 93% of racial justice protests in the US have been peaceful, a new report finds.“ CNN, 4. září 
2020. https://edition.cnn.com/2020/09/04/us/blm-protests-peaceful-report-trnd/index.html

168 Taylor, Derrick Bryson. 2021. „George Floyd Protests: A Timeline.“ The New York Times, 28. března 2021. https://www.nytimes.
com/article/george-floyd-protests-timeline.html

169 CNN. 2020. „Protests across the globe after George Floyd’s death.“ CNN, 13. června 2020. https://edition.cnn.com/2020/06/06/
world/gallery/intl-george-floyd-protests/index.html

170 Detsch, Jack. 2021. „Trump Pledges Military Response to Protests, Provoking Outrage.“ Foreign Policy, přístup 13. června 2021. 
https://foreignpolicy.com/2020/06/01/trump-pledges-military-response-george-floyd-black-lives-matter-protests/

171 Dewan, Shaila, Mike Baker. 2020. „Facing Protests Over Use of Force, Police Respond With More Force.“ The New York Times, 
31. května 2020. https://www.nytimes.com/2020/05/31/us/police-tactics-floyd-protests.html
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Mezi často zmiňované narativy patřilo označování hnutí za rasistické a protibělošské172. Tento závěr 
„dokládali“173 dezinformátoři překladem hesla Black Lives Matter (= Na černošských životech záleží), které 
podle jejich výkladu implikuje, že na ostatních životech nezáleží. Je nutné poznamenat, že řada článků na 
českých dezinformačních webech (nejen na toto téma) je silně rasistická, čehož si lze všimnout například 
v tomto článku z webu Protiproud174:

Screenshot pořízen 21. 4. 2021

Objevovaly se také spekulace175 o smrti George Floyda, která byla podle jedné teorie pečlivě naplánovaná, aby 
byly Spojené státy dovedeny na okraj občanské války a Donald Trump nebyl podruhé zvolený prezidentem. 
Plán měl podle dezinformátorů probíhat pod taktovkou tzv. deep state176, což je rozšířená konspirace, která 
tvrdí, že v USA existuje jakási skrytá permanentní vláda kontrolující všechno dění.

172 Šindelář, Karel. 2020. „TŘI POHLEDY NA SOUČASNÉ PROTESTY PROTI RASISMU.“ Pravý prostor, 15. června 2020. 
 https://pravyprostor.cz/tri-pohledy-na-soucasne-protesty-proti-rasismu/
173 Slovanka. 2020. „Z BLOGU VOX POPULI: KDO LÍBÁ NOHY ČERNOCHŮM?“ Pravý prostor, 10. června 2020. 
 https://pravyprostor.cz/z-blogu-vox-populi-kdo-liba-nohy-cernochum/
174 Hájek, Petr. 2020. „Praha i Minneapolis řeší stejné osudové otázky: Vražda, nebo zabití? Černoši v USA i negři v ČR rozbuškou 

občanské války. Kalouskův gambit. Přestěhuje se papež k Mirkovi do kuchyně? Trump i Babiš to schytají.“ Protiproud, 
31. května 2020. https://www.protiproud.cz/politika/5136-praha-i-minneapolis-resi-stejne-osudove-otazky-vrazda-nebo-
zabiti-cernosi-v-usa-i-negri-v-cr-rozbuskou-obcanske-valky-kalouskuv-gambit-prestehuje-se-papez-k-mirkovi-do-kuchyne-
trump-i-babis-to-schytaji.htm

175 Ibid.
176 Pengelly, Martin. 2020. „Trump’s obsession with Deep State conspiracy ‘delusional’, John Boehner says.“ The Guardian, 6. dubna 

2021. https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/06/john-boehner-book-trump-obsession-deep-state-conspiracy
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Kromě toho byly akce typicky spojovány s Georgem Sorosem a „globalisty“ (viz zde177 nebo zde178).

Čeští dezinformátoři psali179 také o údajné spojitosti mezi Black Lives Matter, Antifou a obecně krajní levicí180.

Článek181 na webu Argumenty a fakta:

Screenshot pořízen 29. 3. 2021

177 K., Jane. 2020. „PROTESTY A NIČENÍ V AMERICE A JEJICH SKUTEČNÝ DŮVOD.“ Pravý prostor, 1. června 2020. 
 https://pravyprostor.cz/protesty-a-niceni-v-americe-a-jejich-skutecny-duvod/
178 Maru. 2020. „Se Sorosem, Antifou a Blake lives Matter ke světlým globalistickým zítřkům.“ Zvědavec, 17. června 2020. 
 https://zvedavec.org/komentare/2020/06/8343-se-sorosem-antifou-a-blake-lives-matter-ke-svetlym-globalistickym-

zitrkum.htm
179 Rokytka TOP News. 2020. „USA v plamenech: Fatální hrozba a pozemská naděje. Teroristé z Antify jsou na roušky zvyklí. Život 

bělocha nemá cenu? Nejšpinavější politický boj. Svázané ruce a zničení Ameriky.“ Týdeník Občanské Právo, 2. června 2021. 
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/06/usa-v-plamenech-fatalni-hrozba-pozemska.html

180 Hájek, Petr. 2020. „Praha i Minneapolis řeší stejné osudové otázky: Vražda, nebo zabití? Černoši v USA i negři v ČR rozbuškou 
občanské války. Kalouskův gambit. Přestěhuje se papež k Mirkovi do kuchyně? Trump i Babiš to schytají.“ Protiproud, 
31. května 2020. https://www.protiproud.cz/politika/5136-praha-i-minneapolis-resi-stejne-osudove-otazky-vrazda-nebo-
zabiti-cernosi-v-usa-i-negri-v-cr-rozbuskou-obcanske-valky-kalouskuv-gambit-prestehuje-se-papez-k-mirkovi-do-kuchyne-
trump-i-babis-to-schytaji.htm

181  Argumenty a fakta. 2020. „‚Zabij všechny policajty!‘ Násilí ve Stuttgartu šokuje Německo. VIDEO. Brutální útoky na policii. 
Vyrabované obchody, 19 zraněných policistů. Stojí za tím Black Lives Matter a ANTIFA?“ Argumenty a fakta, 21. června 
2020. https://www.arfa.cz/zabij-vsechny-policajty-nasili-ve-stuttgartu-sokuje-nemecko-video-brutalni-utoky-na-policii-
vyrabovane-obchody-19-zranenych-policistu-stoji-za-tim-black-lives-matter-a-antifa/#.YMXc3KgzY2z
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TRENDY
Na základě dlouhodobého sledování dezinformačních webů a monitorování jejich obsahu jsme identifikovali 
trendy, které se výrazně projevily na dezinformační scéně v roce 2020 a do jisté míry ji proměnily. Jedná se 
o dlouhodobější trendy, které přinášejí něco nového do našeho poznání o charakteru jednotlivých stránek i 
celé dezinformační scény.

1) Manipulace článků ze seriózních médií

2) Překládání dezinformačních videí ze zahraničí

3) Zánik dezinformačního webu v důsledku trestního stíhání

4) Odkazování na blíže nespecifikované údajné odborníky a experty pro zvýšení důvěryhodnosti

5) Propojení proruských dezinformátorů a anticovidových skupin a iniciativ

TREND #1 Manipulace článků ze seriózních médií

Jednou z technik, které dezinformační weby v roce 2020 využívaly, byla manipulace s články z mainstreamu. 
Přestože se tento fenomén občasně vyskytoval i v minulosti, s pandemií nového koronaviru se značně rozšířil.

Princip této manipulační techniky má následující fáze:

1) „převzetí“ informace ze seriózního média (obvykle se jedná o konkrétní údaj vytržený z kontextu) 
dezinformačním webem

2) manipulace jeho významu 

a) zmínění jen některých informací

b) záměrné vynechání dalších důležitých sdělení z článku

c) navázání vlastní smyšlené teorie na podložené, ale zmanipulované údaje

4) vyjádření pohoršení nad nedostatečnou reakcí širší veřejnosti

Nejvíce se v minulém roce tato propagandistická technika používala v souvislosti s pandemií onemocnění 
covidu-19. Příkladem můžou být následující články:

Prvním byl článek britského deníku The Telegraph s  názvem „Úsilí o testování na koronavirus brzděno 
soupravami kontaminovanými COVID-19“182,183, který vyšel v březnu 2020. Popisoval zpoždění testování na 
covid-19 ve Velké Británii kvůli kontaminaci části testovacích sad a s  tím spojeným opožděním dodávek. 
Zároveň bylo ale explicitně zmíněno, že: „Tyto počáteční problémy lze snadno vyřešit správným čistěním a 
oddělováním při výrobě.“184

Na tento článek navázaná konspirační teorie byla překladem ruského textu Murada Rakhimova z webu 

182 Originál říká: „Coronavirus testing effort hampered by kits contaminated with Covid-19.»
183 Gardner, Bill, Harry Yorke. 2020. „Coronavirus testing effort hampered by kits contaminated with Covid-19.“ The Telegraph, 

30. března 2020. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-
components/

184 Originál říká: „Those initial problems can be easily resolved by proper cleaning and production segregation procedures.“

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-components/
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-components/
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-components/
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-components/
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EurAsia Daily185. Na EurAsia Daily vyšel článek 20. dubna, o deset dní později se začal šířit i na české scéně. 
V  českém dezinformačním prostoru se v  totožné podobě objevil na deseti různých webech na přelomu 
dubna a května 2020, viz grafika níž.
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Základem manipulace bylo tvrzení, že jsou lidé záměrně infikování covidem-19 pomocí kontaminovaných testovacích 
sad. Možnost sady vyčistit článek vůbec nezmínil. Autor ale teorii dál rozvíjel, až došel ke konspiracím o patentování 
tohoto nového koronaviru společností Pirbright Institute, která měla podle něj chtít jeho rozšíření. Dále spekuloval o 
údajných plánech Billa Gatese a čipování lidí. Pro ukázky viz obrázky níž. 

185 Rakhimov, Murad. 2020. „Блокбастер мирового закулисья: ‚Осторожно, тест на COVID-19 заражен!‘“ EurAsia Daily, 
20. dubna 2020. https://eadaily.com/ru/news/2020/04/20/blokbaster-mirovogo-zakulisya-ostorozhno-test-na-covid-19-
zarazhen

https://eadaily.com/ru/news/2020/04/20/blokbaster-mirovogo-zakulisya-ostorozhno-test-na-covid-19-zarazhen
https://eadaily.com/ru/news/2020/04/20/blokbaster-mirovogo-zakulisya-ostorozhno-test-na-covid-19-zarazhen
https://eadaily.com/ru/news/2020/04/20/blokbaster-mirovogo-zakulisya-ostorozhno-test-na-covid-19-zarazhen
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Screenshot pořízen 4. 4. 2021

Druhým byl na podzim 2020 článek z  amerického deníku The New York Times s  názvem „Váš test na 
koronavirus je pozitivní. Možná by neměl být.“186, 187 o PCR testování. Originální text problematizoval přesnost 
PCR testů, které jsou velmi precizní a za pozitivní mohou označovat i osoby, které nemají ve svém těle příliš 
velkou dávku viru a nemusí být tudíž nakažlivé. Podle autorky by mohlo být řešením používat méně přesné 
rychlotesty, díky kterým by bylo možné otestovat více lidí.

Dezinformátoři využili část článku s konkrétními případy z USA, kde autorka uvedla výsledky zkoumání dat 
z amerických států Massachusetts, New York a Nevada. Data ukázala, že údajně až 90 % lidí mělo v těle malé 
množství viru. To ale neznamená, že by byly testy „lživé“ či že by se jednalo o chybovost, jedná se o způsob 
nastavení jejich přesnosti. To ale dezinformátoři nezmínili, navíc tato data automaticky přenášeli na Českou 
republiku.

186 Originál říká: „Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be.“
187 Mandavilli, Apoorva. 2020. „Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be.“ The New York Times, 29. srpna 2020. 

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
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Ukázka z článku z webu Argumenty a fakta188, který zneužil právě zmiňovaných 90 %:

Screenshot pořízen 18. 3. 2021

188 Argumenty a fakta. 2020. „Šokující zpráva: Až 90 % testů na koronavirus je lživých, uvedl deník New York Times. V České 
republice tak počet “pozitivních” případů zřejmě není 27 tisíc, ale jen pouhých 2,7 tisíce. Opatření vlády jsou hrubě 
přestřelená.“ Argumenty a fakta, 5.  září 2020. https://www.arfa.cz/sokujici-zprava-az-90-testu-na-koronavirus-je-lzivych-
uvedl-denik-new-york-times-v-ceske-republice-tak-pocet-pozitivnich-pripadu-zrejme-neni-27-tisic-ale-jen-pouhych-27-
tisice-opatreni-vlad/

https://www.arfa.cz/sokujici-zprava-az-90-testu-na-koronavirus-je-lzivych-uvedl-denik-new-york-times-v-ceske-republice-tak-pocet-pozitivnich-pripadu-zrejme-neni-27-tisic-ale-jen-pouhych-27-tisice-opatreni-vlad/
https://www.arfa.cz/sokujici-zprava-az-90-testu-na-koronavirus-je-lzivych-uvedl-denik-new-york-times-v-ceske-republice-tak-pocet-pozitivnich-pripadu-zrejme-neni-27-tisic-ale-jen-pouhych-27-tisice-opatreni-vlad/
https://www.arfa.cz/sokujici-zprava-az-90-testu-na-koronavirus-je-lzivych-uvedl-denik-new-york-times-v-ceske-republice-tak-pocet-pozitivnich-pripadu-zrejme-neni-27-tisic-ale-jen-pouhych-27-tisice-opatreni-vlad/
https://www.arfa.cz/sokujici-zprava-az-90-testu-na-koronavirus-je-lzivych-uvedl-denik-new-york-times-v-ceske-republice-tak-pocet-pozitivnich-pripadu-zrejme-neni-27-tisic-ale-jen-pouhych-27-tisice-opatreni-vlad/
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TREND #2 Překládání dezinformačních videí ze zahraničí

Dalším trendem se stalo překládání videí ze zahraničních dezinformačních scén do českého prostoru. Jedná 
se o propagandistickou techniku, která byla českou dezinformační scénou využívána již v minulosti. Mezi 
trendy loňského roku se však dostala především kvůli výrazně zvýšené míře, s jakou ji čeští dezinformátoři 
začali používat s nástupem pandemie covidu-19. Toho se zhostil převážně David Formánek se svými weby 
Otevři svou mysl189 a Rizika vakcín190191. Formánek je povoláním překladatel a jím přeložená dezinformační 
videa jsou kromě jeho webů šířená i na sociálních sítích192.

Velké pozornosti se dostalo například celosvětově virálnímu193 dvoudílnému „dokumentu“ s  názvem 
Plandemie194, který vyšel na webu Otevři svou mysl s českými titulky. Jejich autorkou je bývalá vědkyně a 
v současnosti konspirační teoretička Judy Mikovitsová, jejíž minulost shrnul například projekt Manipulátoři195.

Videa jsou koncipovaná jako rozhovor a osobní příběh Mikovitsové, jejíž (často nepravdivou a 
zmanipulovanou) verzi nikdo nezpochybňoval. Mikovitsová tak působí jako úspěšná vědkyně, kterou se „oni“ 
(politici, média, vědci, sociální sítě...) údajně pokoušeli umlčet lživými obviněními a vězněním. Ve skutečnosti 
byla propuštěna z práce kvůli krádeži materiálů ze svého institutu a její údajně průlomová práce byla stažena, 
protože se výsledky nepodařilo prokázat.

Některá z nepravdivých tvrzení z prvního videa lze nalézt vysvětlené na stránkách Českého klubu skeptiků 
Sisyfos196, tento seznam zahrnuje: umělý původ viru, snaha o vykreslení doktora Fauciho jako jednoho ze 
strůjců pandemie či tvrzení o nebezpečnosti roušek.

Plandemie na webu Otevři svou mysl197:

189 Otevři svou mysl. Přístup 22. června 2021. https://otevrisvoumysl.cz/
190 Projekt Rizika vakcín je aktuálně (listopad 2021) nedostupný, v době sestavování Výroční zprávy však fungoval, což lze doložit 

s pomocí Web archivu.
191 Rizika vakcín. Přístup 22. června 2021. https://rizikavakcin.org/
192 Facebook. 2021. „Otevři svou mysl.“ Přístup 22. června 2021. https://www.facebook.com/otevrisvoumysl/
193 BBC. 2020. „Coronavirus: ‚Plandemic‘ virus conspiracy video spreads across social media.“ BBC, 8. května 2020. https://www.

bbc.com/news/technology-52588682
194 Otevři svou mysl. 2021. „1. ZHLÉDNI OBA DÍLY PLANDEMIE.“ Otevři svou mysl, přístup 22. června 2021. https://otevrisvoumysl.

cz/plandemie-cast-1-a-2/
195 Cemper, Jan. 2020. „Světem proletělo konspirační video Plandemic Judy Mikovitsové.“ Manipulátoři, 10. května 2020. https://

manipulatori.cz/svetem-proletelo-konspiracni-video-plandemic-judy-mikovitsove/
196 ClaireK.com. 2020. „Ne, Plandemic není dokumentární film.“ Český klub skeptiků Sisyfos, 11. května 2020. https://www.

sisyfos.cz/clanek/1439-ne-plandemic-neni-dokumentarni-film
197 Otevři svou mysl. 2021. „1. ZHLÉDNI OBA DÍLY PLANDEMIE.“ Otevři svou mysl, přístup 22. června 2021. https://otevrisvoumysl.

cz/plandemie-cast-1-a-2/

https://otevrisvoumysl.cz/
https://rizikavakcin.org/
https://www.facebook.com/otevrisvoumysl/
https://www.bbc.com/news/technology-52588682
https://otevrisvoumysl.cz/plandemie-cast-1-a-2/
https://manipulatori.cz/svetem-proletelo-konspiracni-video-plandemic-judy-mikovitsove/
https://www.sisyfos.cz/clanek/1439-ne-plandemic-neni-dokumentarni-film
https://www.sisyfos.cz/clanek/1439-ne-plandemic-neni-dokumentarni-film
https://otevrisvoumysl.cz/plandemie-cast-1-a-2/
https://otevrisvoumysl.cz/
https://rizikavakcin.org/
https://www.facebook.com/otevrisvoumysl/
https://www.bbc.com/news/technology-52588682
https://www.bbc.com/news/technology-52588682
https://otevrisvoumysl.cz/plandemie-cast-1-a-2/
https://otevrisvoumysl.cz/plandemie-cast-1-a-2/
https://manipulatori.cz/svetem-proletelo-konspiracni-video-plandemic-judy-mikovitsove/
https://manipulatori.cz/svetem-proletelo-konspiracni-video-plandemic-judy-mikovitsove/
https://www.sisyfos.cz/clanek/1439-ne-plandemic-neni-dokumentarni-film
https://www.sisyfos.cz/clanek/1439-ne-plandemic-neni-dokumentarni-film
https://otevrisvoumysl.cz/plandemie-cast-1-a-2/
https://otevrisvoumysl.cz/plandemie-cast-1-a-2/
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Screenshot pořízen 2. 3. 2021

TREND #3 Zánik dezinformačního webu v důsledku trestního stíhání

Dalším novým trendem se stal případ Radka Veličky, který vedl k jeho obžalobě a následnému odsouzení. 
V sobotu 8. srpna 2020 došlo198 v Bohumíně ke žhářskému útoku na panelový dům, jenž způsobil požár, při 
němž zemřelo 11 lidí, přičemž dvě oběti byly romského původu. Dalších 10 lidí pak utrpělo zranění. O události 
vydal den poté na svém dezinformačním webu Vlastenecké noviny pod anonymním jménem článek i Radek 
Velička. Celý článek199 se nicméně nesl v silně rasistickém a nenávistném duchu a stejně jako v celé řadě dalších 
na webu vydaných článků v něm byla překroucena fakta. Například samotný titulek článku zněl: „Jedenáct 
cikánů mínus. Něco uhořelo a něco vyskákalo z oken“ a Velička v něm za pachatele i za oběti žhářského útoku 
označoval Romy. A to i přesto, že vedení města Bohumín oznámilo200, že ani pachatel, ani valná většina obětí 
nebyli příslušníky některé z menšin. Mimo to pak Velička v článku označil Romy za „škodné“ a „parazity“.

198 Wasserbauerová, Terezie, Petr Wojnar. 2020. „Požár v Bohumíně: zemřelo 8 dospělých a 3 děti, mělo jít o žhářský útok.“ iDnes, 
8. srpna 2020. https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/pozar-bohumin-vyskova-budova-evakuace.A200808_181204_ostrava-
zpravy_rapc

199 Kostlán, František. 2020. „Šéfredaktor rasistických Vlasteneckých novin Radek Velička dostal podmínku za napadání strážníků.“ 
Romea.cz, 4. prosince 2020. http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/sefredaktor-rasistickych-vlasteneckych-novin-
radek-velicka-dostal-podminku-za-napadani-strazniku

200 Daněk, Michael. 2020. „Šampion proruské dezinformační scény má problém. Veličku policie obvinila kvůli článku o 
požáru v Bohumíně.“ Pražská drbna, 17. srpna 2020. https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/3074-sampion-proruske-
dezinformacni-sceny-ma-problem-velicku-policie-obvinila-kvuli-clanku-o-pozaru-v-bohumine.html

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/pozar-bohumin-vyskova-budova-evakuace.A200808_181204_ostrava-zpravy_rapc
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/sefredaktor-rasistickych-vlasteneckych-novin-radek-velicka-dostal-podminku-za-napadani-strazniku
https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/3074-sampion-proruske-dezinformacni-sceny-ma-problem-velicku-policie-obvinila-kvuli-clanku-o-pozaru-v-bohumine.html
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/pozar-bohumin-vyskova-budova-evakuace.A200808_181204_ostrava-zpravy_rapc
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/pozar-bohumin-vyskova-budova-evakuace.A200808_181204_ostrava-zpravy_rapc
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/sefredaktor-rasistickych-vlasteneckych-novin-radek-velicka-dostal-podminku-za-napadani-strazniku
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/sefredaktor-rasistickych-vlasteneckych-novin-radek-velicka-dostal-podminku-za-napadani-strazniku
https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/3074-sampion-proruske-dezinformacni-sceny-ma-problem-velicku-policie-obvinila-kvuli-clanku-o-pozaru-v-bohumine.html
https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/3074-sampion-proruske-dezinformacni-sceny-ma-problem-velicku-policie-obvinila-kvuli-clanku-o-pozaru-v-bohumine.html
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Screenshot pořízen 10. 8. 2020

Případem se proto začala během několika dní zabývat201 policie, která odhalila, že Velička pod pseudonymy 
vydal na webu celou řadu dalších rasistických a nenávistných článků. Zhruba týden po vydání rasistického 
článku o bohumínském požáru, tedy 17. srpna 2021, proto Veličku obvinila ze čtyř trestných činů – hanobení 
národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 
jejich práv a svobod, vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci a vyhrožování s cílem působit na 
úřední osobu. Zároveň byl zastaven i provoz webu Vlastenecké noviny. 28. května 2021 pak byla na Veličku, 
ale i na jeho web jako na právnickou osobu podána ze stejných důvodů žaloba202. Veličkovi tak hrozí jeden 
až tři roky vězení. Státní zástupce chce pro Veličku peněžitý trest v rozmezí 20 až 30 tisíc korun, k tomu trest 
veřejně prospěšných prací a propadnutí notebooku, na kterém článek psal. Webu navrhl peněžitý trest 50 
tisíc korun. Podle zjištění Deníku203 odsuzující verdikt již padl, výsledek ale ještě není známý.

201 Ibid.
202 Kubištová, Dominika. 2021. „Za rasistický článek o požáru v Bohumíně padly obžaloby. Státní zástupce navrhuje peněžitý 

trest.“ iRozhlas, 8. června 2021. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bohumin-vlastenecke-listy-navrh-na-podani-
obzaloby-rasisticky-komentar_2106081112_dok

203 Perdoch, Jaroslav. 2021. „Odsouzený šéfredaktor. V Ostravě padl rozsudek v případu rasistického článku.“ Deník.cz, 
 22. června 2021. https://fm.denik.cz/z-regionu/sefredaktor-vlasteneckych-novin-byl-odsouzen-za-rasisticky-

clanek-20210621.html

https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/3074-sampion-proruske-dezinformacni-sceny-ma-problem-velicku-policie-obvinila-kvuli-clanku-o-pozaru-v-bohumine.html
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bohumin-vlastenecke-listy-navrh-na-podani-obzaloby-rasisticky-komentar_2106081112_dok
https://fm.denik.cz/z-regionu/sefredaktor-vlasteneckych-novin-byl-odsouzen-za-rasisticky-clanek-20210621.html
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TREND #4 Odkazování se na blíže nespecifikované údajné 
odborníky a experty pro zvýšení důvěryhodnosti

Pro legitimizaci svých narativů využívají dezinformační weby stále častěji zdánlivé autority nebo odborníky 
na konkrétní téma, kteří obvykle sdílí podobný názor jako samotný dezinformační web, jenž jejich názor 
následně cituje a v  nemalé části případů ho vydává za fakta nebo s  takovým člověkem udělá rozhovor. 
Deklarovaná odbornost osoby k tématu pak vyvolává ve čtenáři důvěru, že podporovaný narativ pravdivě 
popisuje skutečnost. Dlouhodobě tuto metodu využívá Sputnik, který domnělé odborníky ve svých článcích 
obvykle vykreslí jako „renomované experty“204 nebo „známé [daná profese]“205. Údajná odbornost těchto 
osob je často pochybná, respektive se obvykle nedá ničím doložit. Často tito lidé například nepracují v žádné 
relevantní instituci.

Úryvek z článku Sputniku206 o „přepisování historie“ s „renomovaným expertem“ Jiřím Kobzou:

Screenshot pořízen 6. 5. 2021

204 Novotná, Alena. 2020. „Rudá armáda je nový nepřítel. Kdo maže Čechům historickou paměť?“ Sputnik, 5. května 2020. 
https://cz.sputniknews.com/20200505/ruda-armada-je-novy-nepritel-kdo-maze-cechum-historickou-pamet-11898390.
html

205 Novotná, Alena. 2020. „Proč Češi pomáhají islámským hrdlořezům? Dalšího stoupence teroristů čeká soud.“ Sputnik, 5. května 
2020. https://cz.sputniknews.com/20200505/proc-cesi-pomahaji-islamskym-hrdlorezum-dalsiho-stoupence-teroristu-ceka-
soud-11897318.html

206 Novotná, Alena. 2020. „Rudá armáda je nový nepřítel. Kdo maže Čechům historickou paměť?“ Sputnik, 5. května 2020. 
https://cz.sputniknews.com/20200505/ruda-armada-je-novy-nepritel-kdo-maze-cechum-historickou-pamet-11898390.
html
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Úryvek z článku Sputniku207 o islámském extremismu se „známým expertem“ Lukášem Lhoťanem:

Screenshot pořízen 14. 3. 2021

Sputnik tak například prezentuje208 bývalého poslance za KSČM a předsedu okresního výboru KSČM Kutná 
Hora Jana Klána jako známého sociologa a politického analytika, aniž by zmínil jeho členství v Komunistické 
straně nebo jeho politickou minulost. A to konkrétně v  článku, který popisuje údajný průzkum, dle nějž 
je Vladimir Putin nejpopulárnějším světovým lídrem. Stejný postup pak aplikuje třeba při představování 
oblastního koordinátora SPD Tomáše Doležala jako známého politologa opět bez uvedení jeho afiliace s SPD 
v článku209, dle nějž by ČR mohla vymáhat válečné reparace za druhou světovou válku ze strany Německa. 
V jeho závěru nicméně Doležal uvádí, že „podporu otevření otázky německých reparací vyjádřily pouze SPD 
a KSČM“. Další příklady ze Sputniku pak lze nalézt zde210, zde211 a zde212.

207 Novotná, Alena. 2020. „Proč Češi pomáhají islámským hrdlořezům? Dalšího stoupence teroristů čeká soud.“ Sputnik, 5. května 
2020. https://cz.sputniknews.com/20200505/proc-cesi-pomahaji-islamskym-hrdlorezum-dalsiho-stoupence-teroristu-ceka-
soud-11897318.html

208 Novotná, Alena. 2020. „Putin je nejpopulárnější zahraniční lídr v ČR? O čem svědčí výsledky průzkumu.“ Sputnik, 
11. ledna 2020. https://cz.sputniknews.com/20200111/putin-je-nejpopularnejsi-zahranicni-lidr-v-cr-o-cem-svedci-vysledky-
pruzkumu-11231059.html

209 Novotná, Alena. 2020. „Německo zaplať za okupaci. Dočká se ČR svých válečných reparací?“ Sputnik, 22. ledna 2020. https://
cz.sputniknews.com/20200122/nemecko-zaplat-za-okupaci-docka-se-cr-svych-valecnych-reparaci-11289919.html

210 Sputnik. 2020. „‚Obrana se s radary spletla? Takové bulíky můžou věšet na nos leda hejlům.‘ Analytik Štefec rozřízl další bolák 
resortu.“ Sputnik, 15. ledna 2020. https://cz.sputniknews.com/20200115/obrana-se-s-radary-spletla-takove-buliky-muzou-
veset-na-nos-leda-hejlum-analytik-stefec-rozrizl-11251788.html

211 Petrova, Jana. 2020. „Ivan Kratochvíl: O Náhorním Karabachu bez politiky. Před třemi lety jsem se zhrozil, co jsem tam viděl.“ 
Sputnik, 1. října 2020. https://cz.sputniknews.com/20201001/ivan-kratochvil-o-nahornim-karabachu-bez-politiky-pred-
tremi-lety-jsem-se-zhrozil-co-jsem-tam-videl-12599983.html

212 Novotná, Alena. 2020. „Je to ještě naše armáda? AČR odmítla pomoct českým seniorům!“ Sputnik, 1. dubna 2020. https://
cz.sputniknews.com/20200401/je-to-jeste-nase-armada-acr-odmitla-pomoct-ceskym-seniorum-11742065.html
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https://cz.sputniknews.com/20201001/ivan-kratochvil-o-nahornim-karabachu-bez-politiky-pred-tremi-lety-jsem-se-zhrozil-co-jsem-tam-videl-12599983.html
https://cz.sputniknews.com/20200401/je-to-jeste-nase-armada-acr-odmitla-pomoct-ceskym-seniorum-11742065.html
https://cz.sputniknews.com/20200505/proc-cesi-pomahaji-islamskym-hrdlorezum-dalsiho-stoupence-teroristu-ceka-soud-11897318.html
https://cz.sputniknews.com/20200505/proc-cesi-pomahaji-islamskym-hrdlorezum-dalsiho-stoupence-teroristu-ceka-soud-11897318.html
https://cz.sputniknews.com/20200111/putin-je-nejpopularnejsi-zahranicni-lidr-v-cr-o-cem-svedci-vysledky-pruzkumu-11231059.html
https://cz.sputniknews.com/20200111/putin-je-nejpopularnejsi-zahranicni-lidr-v-cr-o-cem-svedci-vysledky-pruzkumu-11231059.html
https://cz.sputniknews.com/20200122/nemecko-zaplat-za-okupaci-docka-se-cr-svych-valecnych-reparaci-11289919.html
https://cz.sputniknews.com/20200122/nemecko-zaplat-za-okupaci-docka-se-cr-svych-valecnych-reparaci-11289919.html
https://cz.sputniknews.com/20200115/obrana-se-s-radary-spletla-takove-buliky-muzou-veset-na-nos-leda-hejlum-analytik-stefec-rozrizl-11251788.html
https://cz.sputniknews.com/20200115/obrana-se-s-radary-spletla-takove-buliky-muzou-veset-na-nos-leda-hejlum-analytik-stefec-rozrizl-11251788.html
https://cz.sputniknews.com/20201001/ivan-kratochvil-o-nahornim-karabachu-bez-politiky-pred-tremi-lety-jsem-se-zhrozil-co-jsem-tam-videl-12599983.html
https://cz.sputniknews.com/20201001/ivan-kratochvil-o-nahornim-karabachu-bez-politiky-pred-tremi-lety-jsem-se-zhrozil-co-jsem-tam-videl-12599983.html
https://cz.sputniknews.com/20200401/je-to-jeste-nase-armada-acr-odmitla-pomoct-ceskym-seniorum-11742065.html
https://cz.sputniknews.com/20200401/je-to-jeste-nase-armada-acr-odmitla-pomoct-ceskym-seniorum-11742065.html


64

V roce 2020 začaly s příchodem pandemie koronaviru tuto metodu nicméně ve velkém používat i další 
dezinformační weby. Ty se snažily přesvědčit veřejnost například o tom, že   všechna vládní opatření proti 
šíření koronaviru údajně nefungují213, nebo že neschválené léky Západ nepoužívá schválně, protože prý 
fungují a nejsou tak drahé214. Ve velké míře tak byly citovány215 výroky molekulární genetičky Soni Pekové, 
epidemiologa Jiřího Berana216, šéfa České stomatologické komory Romana Šmuclera217 nebo senátora a 
onkologa Jana Žaloudíka218. Ani Roman Šmucler, ani Jan Žaloudík nejsou odborníky v oboru souvisejícím se 
šířením nakažlivé nemoci a současnou pandemií – nejsou imunology, vakcinology či epidemiology.

Konkrétně Soňu Pekovou jsme podrobněji rozebírali v reportu Rok 2020: Jak česká vláda prohrála s dvěma 
vlnami dezinformací o koronaviru219. Peková mimo jiné prohlásila, že druhá vlna už nepřijde220 a koronavirus 
do Vánoc odejde. I tento výrok se na dezinformační weby dostal221.

Jiří Beran je sice odborník v  souvisejícím oboru, svými výroky během pandemie ale podle ministerstva 
zdravotnictví přispíval222 k šíření dezinformací o covidu-19. Tak tomu bylo například v  propagaci léku 
isoprinosine, Beranova studie na toto téma podle Českého klubu skeptiků Sisyfos223 obsahuje „četná 
pochybení“. Sisyfos k  ní dodává: „Výsledkem takové práce proto není možné dokládat jakékoliv tvrzení o 
klinické efektivitě isoprinosinu. Pokud se o to někdo pokouší, bez ohledu na vlastní formální kvalifikaci zcela 
selhává v praktické aplikaci principů medicíny založené na důkazech.“

213 Vedoucí kolotoče. 2020. „Skončily volby a Roman Prymula dostal ze shora “zelenou” a začal vyhrožovat občanům zpřísněním 
opatření, pokud nebudou poslouchat! To bude fičák horší než v Izraeli, proslýchá se na vládě! Vláda nakoupí jen 3 miliony 
vakcín od AstraZeneca, zbylé 4 miliony chce nakoupit pro jistotu od jiného výrobce! Cože? Za nárůstem pozitivních testů 
dětí na COVID-19 možná opravdu stojí vdechované CO2 z roušek za poslední školní měsíc, data v ČR to naznačují, to samé 
se ukazuje v USA, kde roste počet pozitivně testovaných lidí, čím více a déle lidé nosí roušky a vdechují z nich CO2! Co radili 
staří lékaři? Zhluboka dýchat, protože kyslík je pro lidský organismus jako přirozená desinfekce!“ Aeronet, 5. října 2020. 

 https://aeronet.cz/news/skoncily-volby-a-roman-prymula-dostal-ze-shora-zelenou-a-zacal-vyhrozovat-obcanum-
zprisnenim-opatreni-pokud-nebudou-poslouchat-to-bude-ficak-horsi-nez-v-izraeli-proslycha-se-na-vlade-vlada/

214 Důležité24. 2021. „Lék na koronavirus potvrzen, úmrtnost sporná.“ Důležité24, přístup 4. srpna 2021. https://zpravy.dt24.cz/
zahranicni/lek-na-koronavirus-potvrzen-umrtnost-sporna/

215 Štorkán, Martin. 2020. „ANKETA: ‚Omlouvat se nemám žádný důvod.‘ Peková, Šmucler a další výroků o koronaviru nelitují.“ 
iRozhlas, 28. prosince 2020. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pekova-ludvik-smucler-zaloudik-pirk-popiraci-covid-
koronavirus_2012280705_sto

216 Důležité24. 2021. „Profesor Beran: „Lék na Covid-19 máme!“ Přesto se bude očkovat!“ Důležité24, přístup 4. srpna 2020. 
https://zpravy.dt24.cz/domaci/profesor-beran-lek-na-covid-19-mame-presto-se-bude-ockovat/

217 ČeskoBezCenzury. 2020. „Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize.“ 
ČeskoBezCenzury, 21. listopadu 2020. https://ceskobezcenzury.cz/2020/11/zpravy-z-domova/otevreny-dopis-lekaru-vlade-
parlamentu-a-mediim-ohledne-tzv-koronavirove-krize/#

218 Hnízdil, Jan. 2020. „CO NÁM VLÁDA TAJÍ???“ Pravý prostor, 31. října 2020. https://pravyprostor.cz/co-nam-vlada-taji/
219 Krátka Špalková, Veronika, Zuzana Činčerová. 2021. „ROK 2020: JAK ČESKÁ VLÁDA PROHRÁLA S DVĚMA VLNAMI 

DEZINFORMACÍ O KORONAVIRU.“ Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 2021. https://europeanvalues.cz/wp-
content/uploads/2021/05/covid-final-priloha-10.5.pdf

220 Šeliga, Vojtěch. 2020. „Žádná druhá vlna není. Do Vánoc jsme z toho venku, zdůrazňuje Peková.“ CNN PrimaNews, 5. října 2020. 
https://cnn.iprima.cz/druha-vlna-neni-do-vanoc-jsme-z-toho-venku-rika-pekova

221 Matějka, Pavel. 2020. „Opatření proti Debiloviru – 19.“ Czech Free Press, 3. listopadu 2020. https://www.czechfreepress.cz/
dalsi-blogy/opatreni-proti-debiloviru-19.html

222 ČT24. 2020. „Klaus přispívá podle ministerstva k šíření dezinformací o covidu. Dehonestující a nepodložené nařčení, reagoval 
exprezident.“ ČT24, 2. prosince 2020. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3235164-klaus-prispiva-podle-ministerstva-k-
sireni-dezinformaci-o-covidu-dehonestujici-a

223 Výbor Sisyfos. 2020. „Stanovisko Českého klubu skeptiků Sisyfos k publikaci Beran J et al. Pathogens 2020;9(12):1055.“ Český 
klub skeptiků Sisyfos, 30. prosince 2020. https://www.sisyfos.cz/clanek/1503-stanovisko-ceskeho-klubu-skeptiku-sisyfos-k-
publikaci-beran-j-et-al-pathogens-2020-9-12-1055
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https://www.sisyfos.cz/clanek/1503-stanovisko-ceskeho-klubu-skeptiku-sisyfos-k-publikaci-beran-j-et-al-pathogens-2020-9-12-1055
https://www.sisyfos.cz/clanek/1503-stanovisko-ceskeho-klubu-skeptiku-sisyfos-k-publikaci-beran-j-et-al-pathogens-2020-9-12-1055
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Beranovy výroky byly ale často přebírány dezinformačními weby. Server Svobodné noviny tak například 
využil224 jeho slova o údajné účinnosti léku isoprinosine (pro kterou však není225 dost důkazů) a použil je pro 
zpochybnění nutnosti očkování v momentě, kdy existuje (údajně) účinný lék. Pro ukázku z tohoto článku226 
viz obrázek níž.

Screenshot pořízen 17. 4. 2021

Server CZ24 pro změnu použil227 prohlášení Romana Šmuclera o tom, že tisíce lidí budou umírat, protože 
kvůli strachu z koronaviru nepůjdou na preventivní prohlídky a zemřou na rakovinu. Tato slova padla v rámci 
prosazování jeho dlouhodobého narativu o škodlivosti opatření. Server Argumenty a fakta pak ve svém 
článku o škodlivosti roušek dokonce uvedl228 tabulku (viz obrázek), v nichž zmiňuje lékaře, kteří zpochybňují 
pandemii covidu-19 a smysl nošení roušek. Server Česko aktuálně pak pro změnu použil229 slova Soni Pekové 
„To, co se tu rozpoutalo, není druhá vlna epidemie, ale druhá vlna šílenství“. 

Trochu odlišný přístup pak zvolily servery Otevři svou mysl a Rizika vakcín vlastněné Davidem Formánkem, 
který ve svých článcích o koronaviru uváděl přeložené výroky a texty pochybných odborníků převážně ze 

224 Holotová Vojtová, Jiřina. 2020. „Profesor Beran: „Lék na Covid-19 máme!“ Přesto se bude očkovat!“ Svobodné noviny, 28. 
prosince 2020. http://svobodnenoviny.eu/profesor-beran-lek-na-covid-19-mame-presto-se-bude-ockovat/

225 Krepindl, Martin, Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek. 2021. „Opravdu pomáhá, píšou lidé o isoprinosinu. K pochybám ale 
stačí jediný argument.“ Aktuálně.cz, 9. března 2021. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zivot-v-pandemii-ludmila-hamplova-
i-leku-isoprinosine/r~949075587feb11eb99faac1f6b220ee8/

226 Holotová Vojtová, Jiřina. 2020. „Profesor Beran: „Lék na Covid-19 máme!“ Přesto se bude očkovat!“ Svobodné noviny, 28. 
prosince 2020. http://svobodnenoviny.eu/profesor-beran-lek-na-covid-19-mame-presto-se-bude-ockovat/

227 CZ24.NEWS. 2020. „Mrtví kvůli covidu. Ale nezemřeli na covid. Na něco jiného.“ CZ24.NEWS, 6. listopadu 2020. https://cz24.
news/mrtvi-kvuli-covidu-ale-nezemreli-na-covid-na-neco-jineho/

228 Argumenty a fakta. 2020. „V Německu prý umírají děti kvůli tomu, že nosí roušky. Doktor se ve videu rozplakal a vyzval rodiče, 
aby ihned vyšli do ulic. Oficiálně: Důvod úmrtí neznámý. Média to označují za podvrh.“ Argumenty a fakta, 2. října 2020. 
https://www.arfa.cz/v-nemecku-pry-umiraji-deti-kvuli-tomu-ze-nosi-rousky-doktor-se-ve-videu-rozplakal-a-vyzval-rodice-
aby-ihned-vysli-do-ulic-oficialne-duvod-umrti-neznamy-media-to-oznacuji-za-podvrh/#.YQrO-ugzY2x

229 ČeskoBezCenzury. 2020. „Soňa Peková: To, co se tu rozpoutalo, není druhá vlna epidemie, ale druhá vlna šílenství.“ 
ČeskoBezCenzury, 8. října 2020. https://ceskobezcenzury.cz/2020/10/zpravy-z-domova/sona-pekova-to-co-se-tu-
rozpoutalo-neni-druha-vlna-epidemie-ale-druha-vlna-silenstvi/

http://svobodnenoviny.eu/profesor-beran-lek-na-covid-19-mame-presto-se-bude-ockovat/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zivot-v-pandemii-ludmila-hamplova-i-leku-isoprinosine/r~949075587feb11eb99faac1f6b220ee8/
http://svobodnenoviny.eu/profesor-beran-lek-na-covid-19-mame-presto-se-bude-ockovat/
https://cz24.news/mrtvi-kvuli-covidu-ale-nezemreli-na-covid-na-neco-jineho/
https://www.arfa.cz/v-nemecku-pry-umiraji-deti-kvuli-tomu-ze-nosi-rousky-doktor-se-ve-videu-rozplakal-a-vyzval-rodice-aby-ihned-vysli-do-ulic-oficialne-duvod-umrti-neznamy-media-to-oznacuji-za-podvrh/#.YNBzPWj7SUk
https://ceskoaktualne.cz/2020/10/zpravy-z-domova/sona-pekova-to-co-se-tu-rozpoutalo-neni-druha-vlna-epidemie-ale-druha-vlna-silenstvi/
http://svobodnenoviny.eu/profesor-beran-lek-na-covid-19-mame-presto-se-bude-ockovat/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zivot-v-pandemii-ludmila-hamplova-i-leku-isoprinosine/r~949075587feb11eb99faac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zivot-v-pandemii-ludmila-hamplova-i-leku-isoprinosine/r~949075587feb11eb99faac1f6b220ee8/
http://svobodnenoviny.eu/profesor-beran-lek-na-covid-19-mame-presto-se-bude-ockovat/
https://cz24.news/mrtvi-kvuli-covidu-ale-nezemreli-na-covid-na-neco-jineho/
https://cz24.news/mrtvi-kvuli-covidu-ale-nezemreli-na-covid-na-neco-jineho/
https://www.arfa.cz/v-nemecku-pry-umiraji-deti-kvuli-tomu-ze-nosi-rousky-doktor-se-ve-videu-rozplakal-a-vyzval-rodice-aby-ihned-vysli-do-ulic-oficialne-duvod-umrti-neznamy-media-to-oznacuji-za-podvrh/#.YQrO-ugzY2x
https://www.arfa.cz/v-nemecku-pry-umiraji-deti-kvuli-tomu-ze-nosi-rousky-doktor-se-ve-videu-rozplakal-a-vyzval-rodice-aby-ihned-vysli-do-ulic-oficialne-duvod-umrti-neznamy-media-to-oznacuji-za-podvrh/#.YQrO-ugzY2x
https://ceskobezcenzury.cz/2020/10/zpravy-z-domova/sona-pekova-to-co-se-tu-rozpoutalo-neni-druha-vlna-epidemie-ale-druha-vlna-silenstvi/
https://ceskobezcenzury.cz/2020/10/zpravy-z-domova/sona-pekova-to-co-se-tu-rozpoutalo-neni-druha-vlna-epidemie-ale-druha-vlna-silenstvi/


66

Spojených států. Tak tomu bylo například v  případě zveřejnění videa Plandemie230 s  americkou bývalou 
vědkyní a současnou konspirační teoretičkou Judy Mikovitsovou, které podrobně popisujeme v  části o 
překladech dezinformačních videí. Mezi další zdiskreditované a nyní již pochybné zmiňované odborníky 
patřili například Vernon Coleman231, bývalý praktický lékař a dnes mimo jiné konspirační teoretik a odmítač 
vakcín232.

Většina Formánkových článků na obou serverech tak spočívala pouze v přeložených textech, k nimž občas 
přidal i vlastní krátký komentář. Články pak zpochybňovaly třeba bezpečnost a užitečnost vakcín a roušek, 
jak je viditelné třeba zde233.

TREND #5 Propojení proruských dezinformátorů a anticovidových skupin a iniciativ

Vzhledem k faktu, že pandemie koronaviru se stala pro celou řadu dezinformačních webů ústředním tématem, 
převzali anticovid agendu i proruští aktivisté, což bylo viditelné například na anticovidových demonstracích, 
kde se z velké části vyskytovali právě i proruští aktivisté, kteří téma přijali234 za své. Velká část proruských 
aktivistů tak v roce 2020 začala šířit dezinformace235 (nebo také viz videozáznam z jedné demonstrace uvnitř 
článku zde236) o nefunkčnosti/škodlivosti roušek, koronavirových opatřeních a západních vakcín a covid-19 
vydávala například za uměle a záměrně vypuštěnou nemoc sloužící k  zavedení absolutní kontroly nad 
obyvatelstvem. 

Na anticovidových demonstracích pak z proruské scény často figuroval například Jiří Černohorský237 (zde238 
nebo zde239)  nebo Žarko Jovanovič (zde240), provozovatel proruské internetové televize Raptor TV, na níž se 
záběry z proticovidových demonstrací často vyskytovaly.

230 Otevři svou mysl. 2021. „1. ZHLÉDNI OBA DÍLY PLANDEMIE.“ Otevři svou mysl, přístup 4. srpna 2021. 
 https://otevrisvoumysl.cz/plandemie-cast-1-a-2/
231 Formánek, David. 2020. „Dr. Vernon Coleman – Vládní a mediální lži, klamy a manipulace.“ Otevři svou mysl, 11. července 2020. 

https://otevrisvoumysl.cz/dr-vernon-coleman-vladni-a-medialni-lzi-klamy-a-manipulace/
232 Více informací o Palevském zde.
233 Formánek, David. 2020. „PLANDEMIE 1: Skrytá agenda za Covid-19 [DOKUMENT – 1. ČÁST].“ Otevři svou mysl, 6. května 2020. 

https://otevrisvoumysl.cz/plandemic-skryta-agenda-za-covid-19-cast-1/
234 Čeští elfové. 2021. „Tváře proruské páté kolony – kdo u nás šíří vliv RF?“ Čeští elfové, 17. dubna 2021. 
 https://cesti-elfove.cz/tvare-proruske-pate-kolony-kdo-u-nas-siri-vliv-rf/
235 Máca, Roman. 2020. „2/2 - Norbert Naxera, proruský konspirátor, kandidát za SPD (dříve SPR-RSČ Miroslava Sládka). 

Kamera: Spolupracovník televize ruské armády a ruské státní televize, zadlužený český „vlastenec“ Žarko Jovanovič..“ Twitter, 
28. září 2020. https://twitter.com/_Roman_Maca/status/1310552953942609920

236 Argumenty a fakta. 2020. „Praha: Tisíce lidí na demonstraci proti rouškám a totalitním opatřením vlády kvůli údajné 
pandemii. Galerie transparentů. “Řekni rouškám jasné ne!”, “Dost bylo tyranie rudých svetrů!”, “Prymula ministr strachu!” 
Stovky naštvaných matek.“ Argumenty a fakta, 27. září 2020. https://www.arfa.cz/praha-tisice-lidi-na-demonstraci-proti-
rouskam-a-totalitnim-opatrenim-vlady-kvuli-udajne-pandemii-galerie-transparentu-rekni-rouskam-jasne-ne-dost-bylo-
tyranie-rudych-svetru-prymula-m/#.YQrR1egzY2z

237 Jiří Černohorský je na proruské scéně známá osobnost, jeho aktivity popsali například Čeští elfové. Podle jejich analýzy 
propaguje zájmy RF, útočí na české zakotvení v  EU a NATO a účastní se viditelných provokujících akcí. Také například 
spoluorganizoval akci v Ruskou federací řízeném Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

238 Hrebenar, Jiří. 2020. „DEMONSTRACE PŘÍZNIVCŮ KONSPIRACÍ O KORONAVIRU BYLA PŘEHLÍDKOU TRAPNOSTI ČESKÉ 
RADIKÁLNÍ SCÉNY.“ Blog.Respekt.cz, 7. června 2020. https://gisat.blog.respekt.cz/demonstrace-priznivcu-konspiraci-o-
koronaviru-byla-prehlidkou-trapnosti-ceske-radikalni-sceny/

239 Bereň, Michael. 2020. „Opatření ničí naši psychiku a svobodu, zaznělo na „proticovidovém“ shromáždění.“ Deník.cz, 
28. října 2020. https://kutnohorsky.denik.cz/z-regionu/manifestace-praha-demonstrace-koronavirus-covid-19-svatek-28-
rijna.html

240 RaptorTV. 2020. „Demonstrace proti opatřením vlády spojeným s Covid19 Pořádá HON 18.10. 2020 Staroměstské náměstí, 
Praha 1 RaptorTV.cz živě, kamera Žarko Jovanovič SDÍLEJTE, KOMENTUJTE /slušně, bez urážek a vulgarit/, REAGUJTE!“ 
RaptorTV, 18. října 2020. https://www.facebook.com/watch/live/?v=3156702351105405&ref=watch_permalink

https://otevrisvoumysl.cz/plandemie-cast-1-a-2/
https://otevrisvoumysl.cz/dr-vernon-coleman-vladni-a-medialni-lzi-klamy-a-manipulace/
https://otevrisvoumysl.cz/plandemic-skryta-agenda-za-covid-19-cast-1/
https://cesti-elfove.cz/tvare-proruske-pate-kolony-kdo-u-nas-siri-vliv-rf/
https://twitter.com/_Roman_Maca/status/1310552953942609920
https://www.arfa.cz/praha-tisice-lidi-na-demonstraci-proti-rouskam-a-totalitnim-opatrenim-vlady-kvuli-udajne-pandemii-galerie-transparentu-rekni-rouskam-jasne-ne-dost-bylo-tyranie-rudych-svetru-prymula-m/#.YN3fregzY2y
https://gisat.blog.respekt.cz/demonstrace-priznivcu-konspiraci-o-koronaviru-byla-prehlidkou-trapnosti-ceske-radikalni-sceny/
https://kutnohorsky.denik.cz/z-regionu/manifestace-praha-demonstrace-koronavirus-covid-19-svatek-28-rijna.html
https://www.facebook.com/2017359068536366/videos/3156702351105405
https://otevrisvoumysl.cz/plandemie-cast-1-a-2/
https://otevrisvoumysl.cz/dr-vernon-coleman-vladni-a-medialni-lzi-klamy-a-manipulace/
https://www.insider.com/anti-vaccine-doctors-medical-license-free-speech-2019-5
https://otevrisvoumysl.cz/plandemic-skryta-agenda-za-covid-19-cast-1/
https://cesti-elfove.cz/tvare-proruske-pate-kolony-kdo-u-nas-siri-vliv-rf/
https://twitter.com/_Roman_Maca/status/1310552953942609920
https://www.arfa.cz/praha-tisice-lidi-na-demonstraci-proti-rouskam-a-totalitnim-opatrenim-vlady-kvuli-udajne-pandemii-galerie-transparentu-rekni-rouskam-jasne-ne-dost-bylo-tyranie-rudych-svetru-prymula-m/#.YQrR1egzY2z
https://www.arfa.cz/praha-tisice-lidi-na-demonstraci-proti-rouskam-a-totalitnim-opatrenim-vlady-kvuli-udajne-pandemii-galerie-transparentu-rekni-rouskam-jasne-ne-dost-bylo-tyranie-rudych-svetru-prymula-m/#.YQrR1egzY2z
https://www.arfa.cz/praha-tisice-lidi-na-demonstraci-proti-rouskam-a-totalitnim-opatrenim-vlady-kvuli-udajne-pandemii-galerie-transparentu-rekni-rouskam-jasne-ne-dost-bylo-tyranie-rudych-svetru-prymula-m/#.YQrR1egzY2z
https://cesti-elfove.cz/tvare-proruske-pate-kolony-kdo-u-nas-siri-vliv-rf/
http://rsvk.cz/cs/blog/2017/10/28/festival-slovanska-vzajemnost-v-rsvk-v-praze/
https://gisat.blog.respekt.cz/demonstrace-priznivcu-konspiraci-o-koronaviru-byla-prehlidkou-trapnosti-ceske-radikalni-sceny/
https://gisat.blog.respekt.cz/demonstrace-priznivcu-konspiraci-o-koronaviru-byla-prehlidkou-trapnosti-ceske-radikalni-sceny/
https://kutnohorsky.denik.cz/z-regionu/manifestace-praha-demonstrace-koronavirus-covid-19-svatek-28-rijna.html
https://kutnohorsky.denik.cz/z-regionu/manifestace-praha-demonstrace-koronavirus-covid-19-svatek-28-rijna.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3156702351105405&ref=watch_permalink
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Problematičnost demonstrací spočívala v častém nedodržování vládních opatření, jako bylo nošení roušek 
či dodržování rozestupů. Část řečníků také do svých projevů zahrnula dezinformace o novém koronaviru. 
Pandemii například Černohorský označil241 za mediální globální podvod.

Část článku o demonstraci z konce září 2020 z webu Argumenty a fakta242:

Screenshot pořízen 6. 5. 2021

241 Máca, Roman. 2020. „2/2 - Norbert Naxera, proruský konspirátor, kandidát za SPD (dříve SPR-RSČ Miroslava Sládka). Kamera: 
Spolupracovník televize ruské armády a ruské státní televize, zadlužený český „vlastenec“ Žarko Jovanovič..“ Twitter, 28. září 
2020. https://twitter.com/_Roman_Maca/status/1310552953942609920

242 Argumenty a fakta. 2020. „Praha: Tisíce lidí na demonstraci proti rouškám a totalitním opatřením vlády kvůli údajné 
pandemii. Galerie transparentů. “Řekni rouškám jasné ne!”, “Dost bylo tyranie rudých svetrů!”, “Prymula ministr strachu!” 
Stovky naštvaných matek.“ Argumenty a fakta, 27. září 2020. https://www.arfa.cz/praha-tisice-lidi-na-demonstraci-proti-
rouskam-a-totalitnim-opatrenim-vlady-kvuli-udajne-pandemii-galerie-transparentu-rekni-rouskam-jasne-ne-dost-bylo-
tyranie-rudych-svetru-prymula-m/#.YQrR1egzY2z

https://twitter.com/_Roman_Maca/status/1310552953942609920
https://www.arfa.cz/praha-tisice-lidi-na-demonstraci-proti-rouskam-a-totalitnim-opatrenim-vlady-kvuli-udajne-pandemii-galerie-transparentu-rekni-rouskam-jasne-ne-dost-bylo-tyranie-rudych-svetru-prymula-m/#.YN3Rk-gzY2w
https://twitter.com/_Roman_Maca/status/1310552953942609920
https://www.arfa.cz/praha-tisice-lidi-na-demonstraci-proti-rouskam-a-totalitnim-opatrenim-vlady-kvuli-udajne-pandemii-galerie-transparentu-rekni-rouskam-jasne-ne-dost-bylo-tyranie-rudych-svetru-prymula-m/#.YQrR1egzY2z
https://www.arfa.cz/praha-tisice-lidi-na-demonstraci-proti-rouskam-a-totalitnim-opatrenim-vlady-kvuli-udajne-pandemii-galerie-transparentu-rekni-rouskam-jasne-ne-dost-bylo-tyranie-rudych-svetru-prymula-m/#.YQrR1egzY2z
https://www.arfa.cz/praha-tisice-lidi-na-demonstraci-proti-rouskam-a-totalitnim-opatrenim-vlady-kvuli-udajne-pandemii-galerie-transparentu-rekni-rouskam-jasne-ne-dost-bylo-tyranie-rudych-svetru-prymula-m/#.YQrR1egzY2z


68

Demonstrace hájily i jiné proruské weby, jako například Sputnik243, který za pomoci citace slov člena Trikolory 
Petra Štěpánka označil demonstraci za poklidnou a obvinil policii z jejího násilného potlačení.

Titulek článku244 na webu Sputnik se slovy Petra Štěpánka245:

Screenshot pořízen 8. 5. 2021

Web První zprávy246 pro změnu otiskl příspěvek šéfa proruské paramilitární organizace Národní domobrana 
Marka Obrtela, opět na podobné téma. Obrtel v textu mimo jiné píše: „Byl jsem mimochodem velmi zaskočen, 
když jsem se na železniční stanici stal osobně svědkem toho, jak byl policejní kolega uniformovaných policistů, 
oblečen do šatů, působících dojmem fotbalového chuligána poučován, jak má postupovat, aby se vmísil do 
davu demonstrantů a vyprovokoval je k nepřístojnostem!“ Nepřímo tedy policii obvinil ze snahy vyvolat 
nepokoje a následně demonstraci násilně potlačit. To učinili247 i pořadatelé demonstrace, ministr vnitra Jan 
Hamáček však podobná obvinění odmítl.

243 Sputnik. 2020. „‚Ten bordel vyprovokoval on. Demisi.‘ Štěpánek si nebral servítky a komentoval demonstraci v Praze.“ Sputnik, 
18. října 2020. https://cz.sputniknews.com/20201018/ten-bordel-vyprovokoval-on-demisi-stepanek-si-nebral-servitky-a-
komentoval-demonstraci-v-praze-12668365.html

244 Sputnik. 2020. „‚Ten bordel vyprovokoval on. Demisi.‘ Štěpánek si nebral servítky a komentoval demonstraci v Praze.“ Sputnik, 
18. října 2020. https://cz.sputniknews.com/20201018/ten-bordel-vyprovokoval-on-demisi-stepanek-si-nebral-servitky-a-
komentoval-demonstraci-v-praze-12668365.html

245 Označením „on“ v titulku článku je míněn ministr vnitra Jan Hamáček, který je podle Štěpánka spoluzodpovědný za eskalaci 
situace.

246 Obrtel, Marek. 2020. „Marek Obrtel: Tak jsem jel do Prahy na demonstraci...“ První zprávy, 18. října 2020. 
 https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/marek-obrtel-tak-jsem-jel-do-prahy-na-demonstraci-/
247 Moláček, Jan. 2020. „Nekončíme, naopak, říká organizátor demonstrace, která skončila násilím. Odpovědnost odmítá.“ 

DeníkN, 19. října 2020. https://denikn.cz/472656/nekoncime-naopak-rika-organizator-demonstrace-ktera-skoncila-nasilim-
odpovednost-odmita/

https://cz.sputniknews.com/20201018/ten-bordel-vyprovokoval-on-demisi-stepanek-si-nebral-servitky-a-komentoval-demonstraci-v-praze-12668365.html
https://cz.sputniknews.com/20201018/ten-bordel-vyprovokoval-on-demisi-stepanek-si-nebral-servitky-a-komentoval-demonstraci-v-praze-12668365.html
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/marek-obrtel-tak-jsem-jel-do-prahy-na-demonstraci-/
https://denikn.cz/472656/nekoncime-naopak-rika-organizator-demonstrace-ktera-skoncila-nasilim-odpovednost-odmita/
https://cz.sputniknews.com/20201018/ten-bordel-vyprovokoval-on-demisi-stepanek-si-nebral-servitky-a-komentoval-demonstraci-v-praze-12668365.html
https://cz.sputniknews.com/20201018/ten-bordel-vyprovokoval-on-demisi-stepanek-si-nebral-servitky-a-komentoval-demonstraci-v-praze-12668365.html
https://cz.sputniknews.com/20201018/ten-bordel-vyprovokoval-on-demisi-stepanek-si-nebral-servitky-a-komentoval-demonstraci-v-praze-12668365.html
https://cz.sputniknews.com/20201018/ten-bordel-vyprovokoval-on-demisi-stepanek-si-nebral-servitky-a-komentoval-demonstraci-v-praze-12668365.html
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/marek-obrtel-tak-jsem-jel-do-prahy-na-demonstraci-/
https://denikn.cz/472656/nekoncime-naopak-rika-organizator-demonstrace-ktera-skoncila-nasilim-odpovednost-odmita/
https://denikn.cz/472656/nekoncime-naopak-rika-organizator-demonstrace-ktera-skoncila-nasilim-odpovednost-odmita/
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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 působit jako důvěryhodné zpravodajské servery. Pokud pak jejich oblíbený 
politik napíše příspěvek na sociální sítě, který obsahuje lži a manipulace, a následně si totéž přečte i na tomto 
„zpravodajském“ serveru, snadno mu uvěří, nehledá žádný jiný zdroj k potvrzení informací a klade si otázku, 
proč o tom veřejnoprávní 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 objevují články, pod nimiž jsou uvedeni 
jako autoři. Nelze však 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 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 jsme rozhovory s těmito 
politiky. Zahrnuli jsme data od roku 2016 do roku 2020, aby bylo zřejmé, zda počty článků klesají či rostou.
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Politik/dezinformační web 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem

TOMIO OKAMURA  

Vlastenecké noviny 104 142 304 255 92 897

Parlamentní listy 75 39 185 208 188 695

Rukojmí.cz 0 0 33 54 21 108

Euportál, Eportál, Eurabia 1 1 64 45 7 118

Celkem 180 182 583 562 308 1815

ANDREJ BABIŠ  

Parlamentní listy 111 82 273 227 139 832

Vlastenecké noviny 2 14 29 38 0 83

Celkem 113 96 302 265 139 915

VOJTĚCH FILIP

Parlamentní listy 46 66 63 93 98 366

Vlastenecké noviny 4 17 23 17 14 75

Celkem 50 83 86 110 112 441

MARIAN JUREČKA

Parlamentní listy 117 59 22 58 110 366

PETR FIALA

Parlamentní listy 126 127 145 132 107 637

VÍT RAKUŠAN  

Parlamentní listy 0 7 24 42 67 140

IVAN BARTOŠ

Parlamentní listy 8 24 42 56 55 185

MARKÉTA PEKAROVÁ ADAMOVÁ  

Parlamentní listy 13 17 15 15 0 60

V čele tabulky zůstává stejně jako minulý rok zakladatel a předseda Strany přímé demokracie Tomio Okamura. 
Komunikační schéma strany SPD a jejích členů se nezměnilo a jejich hlavními komunikačními kanály nadále 
zůstávají sociální sítě, a to především Facebook, který je v  českém kontextu nejpoužívanější sociální sítí. 
Statusy ze sociálních sítí jsou následně „přepublikovávány“ na některých českých dezinformačních webech 
přesně podle vzoru, který je popsán výše. Ve srovnání s  rokem 2019 lze zaznamenat co do počtu článků 
publikovaných na českých dezinformačních webech, jež uvádějí jako autora Tomia Okamuru, značný pokles, 
a to až téměř o polovinu. Celkový počet 308 článků z roku 2020 tvoří pouze 54,8 % z počtu 562 článků v roce 
2019. Z  větší části lze tento pokles přisuzovat skutečnosti, že server Vlastenecké noviny ukončil činnost, 
jak jsme popsali v sekci Trendy. Pro předsedu SPD to byl druhý nejpoužívanější dezinformační web a jeho 
suspendace se projevila též v celkovém počtu publikovaných článků. Přesto je třeba poznamenat, že pokles 
se týká všech dezinformačních webů, na kterých Okamura pravidelně publikuje. 
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Výrazný pokles publikovaných článků na dezinformačních webech lze pozorovat i u premiéra a předsedy 
hnutí ANO 2011 Andreje Babiše. Zatímco na webu Vlastenecké noviny v loňském roce nebyl publikovaný 
žádný článek, který by jako autora uváděl Andreje Babiše, na platformě Parlamentní listy se počet článků 
snížil takřka o polovinu. Co se týče Vlasteneckých novin, vysvětlení je nejpravděpodobněji stejné jako u 
Tomia Okamury; zánik webu na konci léta minulého roku přirozeně snížil celkový počet článků, které zde 
byly publikované, a to včetně těch, u kterých jsou jako autoři uvedeni politici. Snížené využití Parlamentních 
listů ze strany premiéra potvrzuje, že jeho hlavní komunikační platformou jsou sociální sítě, a to především 
Facebook, kam pravidelně přispívá statusy a svými známými videi, pro které se zavedlo označení „Čau lidi“. 
Vliv na to zřejmě měla i probíhající pandemie, která způsobila vysoký nárůst přímého veřejného vystupování 
premiéra v  televizi, ať už při četných tiskových konferencích, či rozhovorech a debatách o pandemii a 
opatřeních s ní souvisejících. Využití dezinformačních webů jako jednoho z komunikačních kanálů tak bylo 
pravděpodobně upozaděno.

Nejstabilnější využití dezinformačních webů vykazují předseda KSČM Vojtěch Filip a předseda Pirátů 
Ivan Bartoš. U Vojtěcha Filipa se počet článků publikovaných dohromady na Vlasteneckých novinách a 
Parlamentních listech zvýšil o dva, u Ivana Bartoše došlo k poklesu o pouze jeden článek na Parlamentních 
listech; ani jedno neindikuje výraznou změnu.

Jediní dva předsedové stran, u kterých lze za minulý rok zaznamenat změnu ve smyslu zvýšeného počtu 
článků, u kterých jsou uvedeni jako autoři na platformě Parlamentní listy, jsou předseda KDU-ČSL Marian 
Jurečka a předseda Starostů Vít Rakušan. V případě Mariana Jurečky se jedná o skoro stoprocentní nárůst, 
v případě Víta Rakušana jde o třetinový nárůst oproti roku 2019. Oba politici předsedají opozičním politickým 
stranám, což v  souvislosti s  pandemií mohlo způsobit, že se zvýšila jejich tendence oslovit širší spektrum 
čtenářů. Přestože se nejedná o zvláště radikální nárůst, považujeme za nutné na to upozornit. Parlamentní 
listy jsou nejvýraznější dezinformační platforma v českém informačním prostoru, která v žádném případě 
nesplňuje kritéria daná novinářským kodexem. Z toho důvodu je její využití problematické. Totéž platí i pro 
předsedu ODS Petra Fialu, v  jehož případě se sice počet článků publikovaných na Parlamentních listech 
oproti roku 2019 snížil, přesto jich zde v roce 2020 pod jeho jménem vyšlo více než 100. V tomto smyslu lze 
na pomyslný piedestal postavit předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, pod jejímž jménem 
bylo v roce 2019 publikováno nejméně článků (15) na dezinformačních webech a v roce 2020 se i toto malé 
množství snížilo na nulu. 

Nejedná se o snahu diskreditovat či kritizovat politiky, jejichž jména mohou být uváděna bez jejich vědomí, 
byť je důležité upozornit na to, že se tak děje. Kvůli takovému proaktivnímu chování vůči dezinformačním 
webům dochází k  ohýbání informačního a mediálního prostoru, a navíc to napomáhá všeobecné snaze 
dezinformátorů diskreditovat a delegitimizovat veřejnoprávní média. 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. 

Nejviditelnějším příkladem takového proaktivního chování jsou rozhovory pro dezinformační weby. 
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 konfrontováni 
s fakty ze strany tázajícího. Nejvíce takových rozhovorů vychází na Parlamentních listech a na Sputniku, a 
proto Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty spočítalo, kolik rozhovorů poskytli relevantní politici této 
dezinformační platformě za rok 2020. Tabulka nabízí jejich přehled společně se srovnáním v roce 2019. Byli 
do ní zahrnuti všichni poslanci, senátoři, europoslanci a členové vlády, kteří poskytli alespoň jedno interview 
Sputniku či Parlamentním listům za rok 2020.
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Poslanci

Senátoři

Senátoři Senátoři, kteří jsou označeni šedou barvou, jsou senátoři, kteří v senátních volbách v říjnu 2020 
neobhájili svůj mandát nebo již znovu nekandidovali. 

Europoslanci

Členové vlády

Politik Strana PL 2020 Sputnik 2020 Celkem 2020 PL 2019

Tomio Okamura SPD 28 6 34 12

Jaroslav Foldyna SPD (dříve ČSSD) 14 4 18 17

Jiří Kobza SPD 13 2 15 9

Petr Gazdík STAN 13 0 13 11

Hynek Blaško SPD 13 0 13 15

Radovan Vích SPD 12 0 12 10

Karel Krejza ODS 11 0 11 6

Jaroslav Doubrava Severočeši 7 3 10 5

Mikuláš Peksa Piráti 10 0 10 1

Ivan David SPD 6 3 9 10

Václav Klaus Trikolóra (v PS nezařazený) 9 0 9 5

Karla Maříková SPD 5 3 8 0

Jan Hrnčíř SPD 8 0 8 8

Kateřina Konečná KSČM 6 1 7 10

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL 7 0 7 18

Leo Luzar KSČM 7 0 7 3

Jaroslav Bžoch ANO 7 0 7 5

Jana Černochová ODS 6 0 6 5

Lubomír Volný Nezařazený 3 3 6 5

Jiří Čunek KDU-ČSL 6 0 6 9

Lumír Aschenbrenner ODS 6 0 6 8

Patrik Nacher ANO 6 0 6 9

Ivo Valenta248 BEZPP 5 0 5 2

Andrej Babiš ANO 5 0 5 5

Michael Canov SLK 5 0 5 7

248 Senátoři, kteří jsou označeni šedou barvou, jsou senátoři, kteří v senátních volbách v říjnu 2020 neobhájili svůj mandát nebo 
již znovu nekandidovali. 
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Politik Strana PL 2020 Sputnik 2020 Celkem 2020 PL 2019

Radek Rozvoral SPD 4 0 4 5

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolóra 4 0 4 8

Marek Benda ODS 4 0 4 5

Tereza Hyťhová SPD 4 0 4 6

Mikuláš Ferjenčík Piráti 4 0 4 0

Jan Skopeček ODS 3 0 3 4

Vojtěch Munzar ODS 3 0 3 2

Karel Havlíček Nestr. Za ANO 3 0 3 1

Ivan Bartoš Piráti 3 0 3 3

Jan Zahradil ODS 3 0 3 8

Lucie Šafránková SPD 3 0 3 1

Jiří Valenta KSČM 3 0 3 2

Jiří Běhounek ČSSD 3 0 3 1

Zdeněk Ondráček KSČM 3 0 3 0

Bohuslav Svoboda ODS 3 0 3 0

Ondřej Veselý ČSSD 3 0 3 4

Radek Koten SPD 3 0 3 1

Milan Pour ANO 3 0 3 3

Jaroslav Holík SPD 3 0 3 1

Julius Špičák ANO 3 0 3 0

Alexander Vondra ODS 3 0 3 0

Ladislav Faktor BEZPP 3 0 3 3

Jaroslav Zeman BEZPP 3 0 3 4

Radim Fiala SPD 2 0 2 2

Jiří Pospíšil TOP09/STAN 2 0 2 0

Martin Kupka ODS 2 0 2 3

Veronika Vrecionová ODS 2 0 2 0

Antonín Staněk ČSSD 2 0 2 2

Miroslav Grebeníček KSČM 2 0 2 1

Tomáš Martínek Piráti 2 0 2 2

Ondřej Benešík KDU-ČSL 2 0 2 6

Jitka Chalánková BEZPP 2 0 2 6

Jan Žaloudík BEZPP 2 0 2 0
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Politik Strana PL 2020 Sputnik 2020 Celkem 2020 PL 2019

Pavel Žáček ODS 2 0 2 2

Robert Králíček ANO 2 0 2 0

Pavel Karpíšek ODS 2 0 2 0

Alena Schillerová Nestr. Za ANO 1 0 1 2

Vojtěch Filip KSČM 0 1 1 0

Kateřina Valachová ČSSD 1 0 1 0

Marian Jurečka KDU-ČSL 1 0 1 0

Jana Mračková Vildumetzová ANO 1 0 1 2

Vít Kaňkovský KDU-ČSL 1 0 1 0

Olga Richterová Piráti 1 0 1 0

Lubomír Metnar Nestr. Za ANO 1 0 1 0

Monika Jarošová SPD 1 0 1 1

Jan Birke ČSSD 1 0 1 1

Jan Hamáček ČSSD 1 0 1 0

Miroslava Němcová ODS 1 0 1 1

Jiří Bláha ANO 1 0 1 0

Petr Třešňák Piráti 1 0 1 1

Lukáš Černohorský Piráti 1 0 1 3

Petr Bendl ODS 1 0 1 0

Jiří Mihola KDU-ČSL 1 0 1 0

Věra Adámková ANO 1 0 1 0

Pavel Juříček ANO 1 0 1 1

Jiří Mašek ANO 1 0 1 0

Lubomír Španěl SPD 1 0 1 0

Margita Balaštíková ANO 1 0 1 2

Jana Pastuchová ANO 1 0 1 1

Miloslav Rozner SPD 1 0 1 0

Evžen Tošenovský ODS 1 0 1 0

Petr Orel SZ 1 0 1 2

Jiří Dolejš KSČM 1 0 1 1

Marek Novák ANO 1 0 1 0

Alena Dernerová BEZPP 1 0 1 3

David Smoljak BEZPP 1 0 1 0
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Barbora Kořanová ANO 1 0 1 4

Pavel Staněk ANO 1 0 1 0

Aleš Juchelka ANO 1 0 1 2

Ivana Nevludová Nezařazený 1 0 1 0

Pavel Plzák ANO 1 0 1 0

Stanislav Berkovec ANO 1 0 1 3

Klára Dostálová ANO 1 0 1 0

Zdeněk Podal SPD 1 0 1 0

Pavel Růžička ANO 1 0 1 1

Karel Tureček ANO 1 0 1 1

Tomáš Jirsa ODS 1 0 1 1

Miroslav Nenutil ČSSD 1 0 1 0

Jan Tecl ODS 1 0 1 2

Ladislav Václavec BEZPP 1 0 1 0

Tomáš Fiala BEZPP 1 0 1 0

Jaroslav Chalupský BEZPP 1 0 1 0

První desítku co do počtu poskytnutých rozhovorů stejně jako v roce 2019 ovládla strana SPD, neboť šest 
z deseti prvních míst zaujali právě členové této strany s tím, že definitivně ovládli „stupně vítězů“ a zaujali první 
tři příčky. Strana, kterou založil a stále jí předsedá Tomio Okamura, jenž v tomto žebříčku s velkým náskokem 
vyhrává, se svou náklonností vůči dezinformačním webům nikterak netají a mezi českými relevantními 
politickými stranami se vyznačuje nejvíce proaktivním chováním vůči dezinformační scéně. Počet rozhovorů, 
které Tomio Okamura poskytl Parlamentním listům, se oproti roku 2019 více než zdvojnásobil.

Nejvýše z opozičních (kromě SPD a KSČM) politiků se umístil místopředseda STAN Petr Gazdík, který s třinácti 
rozhovory pro Parlamentní listy zaujal čtvrté místo; posunul se tak oproti roku 2019 ještě o jednu pozici výše 
a poskytl o dva rozhovory více. Pravděpodobná motivace pro poskytování rozhovorů na této dezinformační 
platformě se během minulého roku nezměnila, s největší pravděpodobností se jedná o snahu dostat určitý typ 
informací ke konkrétnímu typu lidí, kteří Parlamentní listy pravidelně čtou. Dokazují to i samotné rozhovory, 
v nichž Petr Gazdík ze svých politických pozic neustupuje a nebojí se například kritizovat249 prezidenta Miloše 
Zemana za jeho silně proruskou a pročínskou orientaci. Takové politické postoje však nejsou charakteristické 
pro typické přispěvatele na dezinformační weby, a to ani z řad politiků. Faktem ovšem je, že tímto způsobem 
dochází k  legitimizaci dezinformačního webu a zvyšuje se tak pravděpodobnost, že jej bude za zdroj 
vyvážených a seriózních informací považovat i někdo, kdo by jinak byl minimálně na pochybách. 

249 Koulová, Zuzana. 2021. „Petr Gazdík: Blatný neměl být nikdy ministrem. Petříček? Po tom jde „příznivec Ruska“ Zeman jako 
lasice.“ Parlamentní listy, 13. března 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Petr-Gazdik-Blatny-nemel-byt-
nikdy-ministrem-Petricek-Po-tom-jde-priznivec-Ruska-Zeman-jako-lasice-657027

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Petr-Gazdik-Blatny-nemel-byt-nikdy-ministrem-Petricek-Po-tom-jde-priznivec-Ruska-Zeman-jako-lasice-657027
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Petr-Gazdik-Blatny-nemel-byt-nikdy-ministrem-Petricek-Po-tom-jde-priznivec-Ruska-Zeman-jako-lasice-657027
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Petr-Gazdik-Blatny-nemel-byt-nikdy-ministrem-Petricek-Po-tom-jde-priznivec-Ruska-Zeman-jako-lasice-657027
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Kromě lídrů politických stran na dezinformační weby přispívají také další politici a následující tabulka nabízí 
přehled čtyřech nejaktivnějších s tím, že třetím absolutně nejaktivnějším politikem v tomto smyslu je Tomio 
Okamura. Jeho výsledky jsou tedy součástí jak tabulky výše, kde jsou lídři relevantních politických stran, tak i 
tabulky níže, kde jsou nejaktivnější politici v tomto smyslu bez ohledu na jejich stranické postavení. V příloze 
lze nalézt tabulku, ve které je přehled všech relevantních aktivních českých politiků (aktuálních poslanců, 
senátorů, členů vlády a europoslanců) a jejich aktivity na dezinformačních webech, které jsou uvedené 
v aktuálním seznamu. 

Politik/dezinformační web 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem

IVAN DAVID
Nová republika 0 833 1496 1069 546 3944

Vlastenecké noviny 12 10 12 49 108 191

Rukojmí.cz 0 1 18 29 0 48

Parlamentní listy 0 0 2 3 0 5

Euportál, Euserver, Eurabia 0 0 0 0 134 134

New World Order Opposition 0 0 0 0 323 323

Celkem 12 844 1528 1150 1111 4645

RADIM FIALA
Euportál 0 0 34 512 294 840

Vlastenecké noviny 32 17 20 43 17 129

Parlamentní listy 4 6 20 28 18 76

Pravý prostor 0 0 0 0 13 13

Celkem 36 23 74 583 342 1058

TOMIO OKAMURA
Vlastenecké noviny 104 142 304 255 92 897

Parlamentní listy 75 39 185 208 188 695

Rukojmí.cz 0 0 33 54 21 108

Euportál, Eportál, Eurabia 1 1 64 45 7 118

Celkem 180 182 583 562 308 1815

IVO VALENTA
Parlamentní listy 113 59 202 168 122 664

Vlastenecké noviny 126 243 266 206 97 938

Pravý prostor 0 0 1 3 0 4

Celkem 239 302 469 377 219 1606

RADEK ROZVORAL
Vlastenecké noviny 146 141 97 143 70 597

Parlamentní listy 120 11 73 85 67 356

Svobodné noviny 0 60 59 29 0 148

Rukojmí.cz 0 0 21 37 24 82

Celkem 266 212 250 294 161 1183
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Oproti roku 2019 v  této tabulce nedošlo k  žádné viditelné změně. V  roce 2019 patřili výše uvedení čtyři 
politici (mimo Tomia Okamuru) mezi pět nejaktivnějších politiků na české dezinformační scéně, dokonce i 
jejich pořadí zůstalo stejné. Rozdíl je ovšem v tom, že zatímco v roce 2019 pátou příčku zaujal premiér Babiš, 
v roce 2020 jej v aktivnosti nahradil předseda SPD Okamura a premiéra tak vyřadil. Výsledný meziroční rozdíl 
je uvedený v následující tabulce názorně. 

Rok 2019 Rok 2020

1. Ivan David Ivan David

2. Radim Fiala Radim Fiala

3. Ivo Valenta Tomio Okamura

4. Radek Rozvoral Ivo Valenta

5. Andrej Babiš Radek Rozvoral

Nejaktivnějším politikem na dezinformační scéně, který není na pozici lídra, zůstává europoslanec za SPD 
Ivan David. Počet článků se výrazněji nezměnil, jejich rozložení na dezinformační scéně však ano. O více než 
polovinu se snížil počet článků s autorstvím Ivana Davida, které byly publikované na webu Nová republika, 
jehož je vlastníkem. Naproti tomu se jeho články začaly šířit na další dezinformační platformě s názvem New 
World Order Opposition, kterou předtím David nevyužíval. Totéž platí o webech Euportál, Euserver a Eurabia. 

Počet článků, které uvádějí jako autora místopředsedu SPD Radima Fialu, se na všech jím standardně 
využívaných dezinformačních webech snížil zhruba o polovinu. Přesto však obsadil druhou příčku a do svého 
„repertoáru“ zařadil další dezinformační web, a to Pravý prostor, na kterém za minulý rok vyšlo 13 článků 
s jeho podpisem. 

Nyní už bývalý senátor za ODS Ivo Valenta a poslanec za SPD Radek Rozvoral také celkově snížili aktivitu 
na dezinformačních webech, u obou je největší pokles patrný u Vlasteneckých novin, které v  polovině 
roku zanikly. I v případě ostatních dezinformačních webů, na kterých se pravidelně objevují články s jejich 
podpisem, však došlo k mírnému poklesu.

Obecným trendem v  minulém roce byl celkový pokles aktivity politiků na dezinformačních webech 
v porovnání s rokem 2019. Fakticky bylo na sledovaných dezinformačních webech v roce 2020 publikováno 
méně článků, které přiznávají autorství politikům, než v roce 2019. Jednou z možných příčin je bezprecedentní 
situace, ve které jsme se ocitli během minulého roku, kdy přítomnost politiků v médiích byla daleko výraznější 
než v  minulých letech. Vlivem pandemie koronaviru se konalo velké množství tiskových konferencí, jak 
vládních stran, tak i opozice, stejně tak se intenzivně účastnili celé řady debat a diskusí či rozhovorů v různých 
médiích. Svá sdělení k aktuální situaci tak k občanům dostávali snadněji a nevznikala tak velká potřeba šířit 
je co nejvíce komunikačními kanály, mezi něž bohužel patří i dezinformační weby. 
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TOP 5 OSOBNOSTÍ (NEPOLITIKŮ) ČESKÉ DEZINFORMAČNÍ SCÉNY PRO 
ROK 2020

1) Petr Hájek – blízký spolupracovník250 bývalého prezidenta Václava Klause a zakladatel časopisu Reflex, 
který si v roce 2011 zaregistroval doménu dezinformačního webu Protiproud.cz, jenž se tím zařadil 
mezi nejstarší i nejčtenější dezinformační weby, který má navíc i ruskou verzi. Protiproud je oficiálně 
napojen251 na další dva dezinformační weby: První zprávy a Parlamentní listy. 

2) Ondřej Geršl – v  roce 2011 založil jeden z  nejstarších dezinformačních webů v  České republice 
AC24. V  žebříčku čtenosti se řadí na páté místo s  měsíční návštěvností cca 760 tisíc. Pro americký 
internetový magazín Coda Story Geršl přiznal252, že jeho web není důvěryhodný a že jeho provoz bere 
jako podnikatelský počin, který mu například v roce 2017 vydělal přes jeden milion korun.

3) 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 vypátrali253. 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 podporoval254 kandidaturu Hynka Blaška za SPD, který byl však na kandidátce až 
na osmém místě. Pravděpodobnost, že by se dostal do EP, byla spíše nízká, jemu se to však nakonec 
podařilo255 z velká části právě díky velmi pozitivní a výrazné podpoře ze strany Aeronetu, za což „VK“ 
sám sebe veřejně pochválil256.

4) David Formánek – na dezinformační scéně se sice nejedná o novou osobnost, ale větší pozornosti se 
mu dostalo až s koronavirovou pandemií. Podle serveru Manipulátoři257 v minulosti provozoval kanál 
věnující se „osobnímu rozvoji, sebelásce, motivaci, pozitivnímu myšlení a tvoření reality“. Je autorem 
dezinformačních projektů Otevři svou mysl a Rizika vakcín. K oběma stránkám se otevřeně hlásí. Jeho 
projekty působí jako promyšlený byznys, na webech propaguje přístroj s názvem Somavedic. Ten má 
podle něj blokovat záření z elektronických přístrojů (včetně sítí 5G), aby „nemělo nepříznivý vliv na tělo 
a cokoliv živého“. Cena tohoto přístroje se pohybuje v řádech stovek až tisíců liber (tisíce až statisíce 
korun) a neexistuje258 žádná skutečná záruka jeho funkčnosti. Jak sám Formánek zmiňuje, z prodeje 

250 Syrovátka, Tomáš. 2015. „ŽEBŘÍČEK ČECHŮ, KTEŘÍ SLOUŽÍ PUTINOVI: PETR HÁJEK.“ Neovlivní.cz, 23. dubna 2015. 
 https://neovlivni.cz/zebricek-cechu-kteri-slouzi-putinovi-petr-hajek/
251 Protiproud. 2021. „Co je Protiproud?“ Protiproud, přístup 4. srpna 2021. https://www.protiproud.cz/co-je-protiproud.htm
252 Cemper, Jan. 2019. „Ondřej Geršl přiznává: Naše stránka není nejdůvěryhodnější aneb příběh webu AC24.“ Manipulátoři, 27. 

února 2019. https://manipulatori.cz/ondrej-gresl-priznava-nase-stranka-neni-nejduveryhodnejsi-aneb-pribeh-webu-ac24/
253 Kundra, Ondřej, Aneta Snopová. 2020. „TAJNÝ ŽIVOT JEDNOHO POKLADNÍKA.“ Respekt, 1. března 2020. 
 https://www.respekt.cz/tydenik/2020/10/tajny-zivot-jednoho-pokladnika
254 Břešťan, Robert. 2019. „Aeronet a spol: když se dezinformátoři spojí, mají reálný vliv na politiku.“ Forum24, 2. července 2019. 

https://www.forum24.cz/aeronet-a-spol-kdyz-se-dezinformatori-spoji-maji-realny-vliv-na-politiku/
255 Pes. 2019. „Náš muž v Bruselu. Dezinformátoři si vyzkoušeli, jak přes Facebook prosadit svého kandidáta.“ Hlídací Pes, 23. srpna 

2019. https://hlidacipes.org/nas-muz-v-bruselu-dezinformatori-si-vyzkouseli-jak-pres-facebook-prosadit-sveho-kandidata/
256 Vedoucí kolotoče. 2019. „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/

257 Cemper, Jan. 2020. „Dezinformační projekt Otevři svou mysl na vzestupu.“ Manipulátoři, 24. září 2020. 
 https://manipulatori.cz/dezinformacni-projekt-otevri-svou-mysl-na-vzestupu/
258 Ibid.
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těchto přístrojů má provizi. Aktivní je i na svých sociálních sítích, kde se hlavně snaží podporovat své 
projekty (např. zde259 nebo zde260). Jeho facebooková261 stránka má okolo 1 900 sledujících, takže ani 
zdaleka nedosahuje oblíbenosti webů. Je také členem skupiny NEJSME VAŠE LOUTKY.

5) Vladimír Franta – původně vystudovaný rusista se v roce 2018 stal jediným českým zpravodajem 
české verze ruského Sputniku. V  roce 2019 se o něm psalo v mainstreamových médiích především 
v souvislosti s fackou, kterou mu uštědřila novinářka Petra Procházková po tom, co překroutil její slova 
z Novinářského fóra a publikoval na Sputniku zmanipulovaný článek (incident jsme podrobně popsali 
v loňské výroční zprávě pro rok 2019 v sekci262, která se věnuje domácím kauzám – str. 23). V roce 2020 
byl Franta nejaktivnějším přispěvatelem webu Sputnik a v polovině roku poskytl rozhovor webu euro.
cz263, kde na otázku, zda mu připadá v pořádku, že je jako český občan placen Kremlem a hájí v Česku 
ruské zájmy, odpověděl: „Jsem s tím absolutně v pohodě.“

259 Formánek, David. 2020. „Tak je to tady!“ Facebook, 27. prosince 2020. 
 https://www.facebook.com/david.formanek.94/posts/1556982551177201
260 Formánek, David. 2020. Facebook, 10. prosince 2020. 
 https://www.facebook.com/david.formanek.94/posts/1544428472432609
261 Facebook. 2021. „David Formánek.“ Přístup 4. srpna 2021. https://www.facebook.com/david.formanek.94
262 Krátka Špalková, Veronika. 2021. „VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU ČESKÉ DEZINFORMAČNÍ SCÉNY ZA ROK 2019.“ 

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 2021. https://europeanvalues.cz/cs/annual-report-on-the-state-of-the-czech-
disinformation-scene-in-2019/

263 Novotný, Jan. 2020. „ŽE SLOUŽÍM RUSKÝM ZÁJMŮM? S TÍM JSEM ABSOLUTNĚ V POHODĚ, ŘÍKÁ ČESKÝ ZPRAVODAJ 
AGENTURY SPUTNIK.“ Euro.cz, 5. června 2020. https://www.euro.cz/udalosti/ze-slouzim-ruskym-zajmum-s-tim-jsem-
absolutne-v-pohode-rika-cesky-zpravodaj-agentury-sputnik
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ZÁVĚRY
 – Seznam dezinformačních webů pro rok 2020 čítá 52 položek na rozdíl od roku 2019, kdy jich bylo 41. 

V minulých letech byl počet relevantních aktivních českých dezinformačních webů více méně stabilní 
a pohyboval se kolem 40 (konkrétně minulý rok to bylo 41 dezinformační webů). Rok 2020 tuto 
„stabilitu“ narušil, neboť vzniklo zvýšené množství nových dezinformačních webů, a to především 
v souvislosti s pandemií koronaviru. Lze předpokládat, že v dalších letech se počet webů bude buď 
opět spíše snižovat, nebo se zakotví na novém „stabilním“ čísle. S největší pravděpodobností se však 
nejedná o trend dlouhotrvajícího meziročního růstu. 

 – Aktivita české dezinformační scény ve smyslu celkového počtu publikovaných článků rok od roku roste 
a minulý rok nebyl výjimkou. Celkový počet článků publikovaných v roce 2020 opět meziročně 
překonal celkový počet článků publikovaných v roce předchozím. 

 – Stejně jako v roce 2019 i v roce 2020 patřily mezi terče českých dezinformátorů BIS a veřejnoprávní 
média. 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. Jedná se o trend, který se zde drží již 
několik let a je pravděpodobné, že v nejbližší době se na tom nic nezmění.

 – 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. V roce 2020 se opět ukázalo, že kremelská propaganda uchopuje různá 
témata velmi podobným až stejným způsobem, a tak se v  případě demonstrací v  Bělorusku 
můžeme setkat se stejným typem dezinformací jako v případě ukrajinské krize z roku 2014. 

 – Čeští dezinformátoři některé propagandistické techniky používali v roce 2020 výrazně více než v roce 
2019. Trendy české dezinformační scény z  roku 2020 nám ukazují, že propagandistické techniky, 
které dezinformátoři používají, se příliš nemění, mění se pouze intenzita, s jakou je používají. 
Stejně tak je z  vypozorovaných trendů jasné, že dezinformační scéna je schopná se velmi rychle 
adaptovat na nové situace a velmi účinně uchopit i tak bezprecedentní témata, jako je pandemie 
nového koronaviru. 

 – Někteří čeští politici poskytli v roce 2020 výrazně více rozhovorů dezinformačním webům Parlamentní 
listy nebo Sputnik než v roce 2019. Poskytování rozhovorů dezinformačním webům patří mezi nejvíce 
proaktivní činy, kterými lze dát najevo, že na činnosti dezinformační scény neshledávají nic neetického 
či problematického. Lze předpokládat, že tento trend poroste zvláště v kombinaci se skutečností, že se 
jedná o politiky, kteří často odmítají pozvání do debat či na rozhovory od veřejnoprávních či některých 
mainstreamových médií.  

 – Počet článků na dezinformačních webech, které uvádějí jako autory české politiky, se v  roce 2020 
oproti roku 2019 snížil. I v  roce 2020 se potvrdilo, že část českých politiků v  různých pozicích 
využívá dezinformační weby jako jeden z komunikačních kanálů, skrze něž komunikují s  občany. 
Překvapivým zjištěním však bylo, že tento trend měl v uplynulém roce 2020 spíše sestupnou tendenci.  
U některých politiků se počet takových článků snížil až o polovinu. Pravděpodobně se však nejedná 
o dlouhotrvající trend, který by přetrval do dalších let, neboť rok 2020 byl v  tomto smyslu 
specifický kvůli pandemii koronaviru a kvůli zániku jednoho z  nejpoužívanějších dezinformačních 
webů Vlastenecké noviny. Lze předpokládat, že počty článků s podpisem politiků do budoucích let 
opět porostou. 
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PŘÍLOHY 
Příloha obsahuje tabulku s přehledem 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. 
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Senátoři

Členové vlády

Europoslanci

Poslanci

Politik Strana PL VN NR Euportál
Pravý 

prostor
NWOO Rukojmí Celkem

Ivan David SPD 0 108 546 134 0 323 0 1111

Radim Fiala SPD 18 17 0 294 13 0 0 342

Tomio Okamura SPD 188 92 0 7 0 0 21 308

Ivo Valenta BEZPP 122 97 0 0 0 0 0 219

Radek Rozvoral SPD 67 70 0 0 0 0 24 161

Alena Schillerová Nestr. Za ANO 153 0 0 0 0 0 0 153

Karel Havlíček Nestr. Za ANO 147 0 0 0 0 0 0 147

Andrej Babiš ANO 139 0 0 0 0 0 0 139

Luděk Niedermayer TOP09/STAN 130 0 0 0 0 0 0 130

Pavel Kováčik KSČM 116 0 0 0 0 0 0 116

Vojtěch Filip KSČM 98 14 0 0 0 0 0 112

Marian Jurečka KDU-ČSL 110 0 0 0 0 0 0 110

Petr Fiala ODS 107 0 0 0 0 0 0 107

Jana Maláčová ČSSD 106 0 0 0 0 0 0 106

Miloslava Vostrá KSČM 105 0 0 0 0 0 0 105

Jiří Kobza SPD 68 36 0 0 0 0 0 104

Jan Skopeček ODS 64 27 0 0 0 0 0 91

Jan Hamáček ČSSD 73 0 0 0 0 0 0 73

Adam Vojtěch ANO 71 0 0 0 0 0 0 71

Zuzana  
Majerová Zahradníková

Trikolóra 37 34 0 0 0 0 0 71
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Politik Strana PL VN NR Euportál
Pravý 

prostor
NWOO Rukojmí Celkem

Olga Richterová Piráti 69 0 0 0 0 0 0 69

Vít Rakušan STAN 67 0 0 0 0 0 0 67

Miroslav Kalousek TOP09 63 3 0 0 0 0 0 66

Tomáš Petříček ČSSD 65 0 0 0 0 0 0 65

Věra Kovářová STAN 63 0 0 0 0 0 0 63

Lucie Šafránková SPD 42 21 0 0 0 0 0 63

Miroslav Toman Nestr. za ČSSD 59 0 0 0 0 0 0 59

Radovan Vích SPD 33 25 0 0 0 0 0 58

Kateřina Konečná KSČM 43 15 0 0 0 0 0 58

Vojtěch Munzar ODS 53 4 0 0 0 0 0 57

Zbyněk Stanjura ODS 52 3 0 0 0 0 0 55

Ivan Bartoš Piráti 55 0 0 0 0 0 0 55

Jana Černochová ODS 52 3 0 0 0 0 0 55

Ivo Vondrák ANO 53 0 0 0 0 0 0 53

Lubomír Zaorálek ČSSD 53 0 0 0 0 0 0 53

Richard Brabec ANO 51 0 0 0 0 0 0 51

Marek Výborný KDU-ČSL 49 0 0 0 0 0 0 49

Kateřina Valachová ČSSD 46 0 0 0 0 0 0 46

Václav Klaus
Trikolóra  

(v PS nezařazený)
0 41 0 0 0 0 0 41

Jiří Čunek KDU-ČSL 40 1 0 0 0 0 0 41

Martin Kupka ODS 36 0 0 0 0 0 0 36

Jan Bartošek KDU-ČSL 36 0 0 0 0 0 0 36

Martin Baxa ODS 34 1 0 0 0 0 0 35

Miloš Vystrčil ODS 34 0 0 0 0 0 0 34

Jakub Michálek Piráti 32 0 0 0 0 0 0 32

Martin Červíček ODS 31 0 0 0 0 0 0 31

Alexander Vondra ODS 30 0 0 0 0 0 0 30

Martin Kolovratník ANO 29 0 0 0 0 0 0 29

Tomáš Czernin TOP09 29 0 0 0 0 0 0 29

Alena Gajdůšková ČSSD 28 0 0 0 0 0 0 28

Robert Plaga ANO 28 0 0 0 0 0 0 28

Vlastimil Válek TOP09 28 0 0 0 0 0 0 28

Tomáš Martínek Piráti 28 0 0 0 0 0 0 28

Vít Kaňkovský KDU-ČSL 27 0 0 0 0 0 0 27

Dana Balcarová Piráti 27 0 0 0 0 0 0 27

Leo Luzar KSČM 27 0 0 0 0 0 0 27

Marek Benda ODS 21 4 0 0 0 0 0 25

Václav Láska SEN 21 24 0 0 0 0 0 0 24
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Politik Strana PL VN NR Euportál
Pravý 

prostor
NWOO Rukojmí Celkem

Ivan Adamec ODS 24 0 0 0 0 0 0 24

Jiří Pospíšil TOP09/STAN 23 0 0 0 0 0 0 23

Jan Farský STAN 23 0 0 0 0 0 0 23

Marie Benešová Nestr. za ANO 22 0 0 0 0 0 0 22

Monika Jarošová SPD 14 8 0 0 0 0 0 22

Ondřej Profant Piráti 22 0 0 0 0 0 0 22

Miroslava Němcová ODS 22 0 0 0 0 0 0 22

Zdeněk Nytra ODS 21 0 0 0 0 0 0 21

Dominik Feri TOP09 20 0 0 0 0 0 0 20

Jan Zahradil ODS 14 6 0 0 0 0 0 20

Jan Bauer ODS 20 0 0 0 0 0 0 20

Jiří Drahoš BEZPP 20 0 0 0 0 0 0 20

Lubomír Metnar Nestr. Za ANO 19 0 0 0 0 0 0 19

Radek Holomčík Piráti 18 0 0 0 0 0 0 18

Jiří Valenta KSČM 18 0 0 0 0 0 0 18

Vladislav Vilímec ODS 18 0 0 0 0 0 0 18

Marcel Kolaja Piráti 18 0 0 0 0 0 0 18

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL 4 13 0 0 0 0 0 17

Miroslav Antl BEZPP 16 1 0 0 0 0 0 17

Petr Třešňák Piráti 17 0 0 0 0 0 0 17

Pavel Fischer BEZPP 17 0 0 0 0 0 0 17

Antonín Staněk ČSSD 16 0 0 0 0 0 0 16

Šárka Jelínková KDU-ČSL 16 0 0 0 0 0 0 16

Bohuslav Svoboda ODS 16 0 0 0 0 0 0 16

Petr Bendl ODS 13 3 0 0 0 0 0 16

Tomáš Goláň BEZPP 16 0 0 0 0 0 0 16

Roman Onderka ČSSD 16 0 0 0 0 0 0 16

Jaromíra Vítková KDU-ČSL 16 0 0 0 0 0 0 16

Lukáš Kolářík Piráti 15 0 0 0 0 0 0 15

Vojtěch Pikal Piráti 15 0 0 0 0 0 0 15

Jan Lipavský Piráti 15 0 0 0 0 0 0 15

Veronika Vrecionová ODS 14 0 0 0 0 0 0 14

Lukáš Bartoň Piráti 14 0 0 0 0 0 0 14

Karel Schwarzenberg TOP09 14 0 0 0 0 0 0 14

Jiří Dienstbier ČSSD 14 0 0 0 0 0 0 14

Lukáš Wagenknecht BEZPP 14 0 0 0 0 0 0 14

Jaroslav Doubrava S.cz 6 8 0 0 0 0 0 14

Petr Beitl ODS 14 0 0 0 0 0 0 14

http://s.cz/
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Politik Strana PL VN NR Euportál
Pravý 

prostor
NWOO Rukojmí Celkem

Marek Novák ANO 14 0 0 0 0 0 0 14

Lubomír Volný Nezařazený 12 1 0 0 0 0 0 13

Marek Hilšer MHS 13 0 0 0 0 0 0 13

Jaroslav Foldyna
SPD  

(dříve ČSSD)
8 5 0 0 0 0 0 13

Petr Dolínek ČSSD 13 0 0 0 0 0 0 13

Ondřej Polanský Piráti 13 0 0 0 0 0 0 13

Tomáš Vymazal Piráti 13 0 0 0 0 0 0 13

Petr Orel SZ 13 0 0 0 0 0 0 13

Jana  
Mračková Vildumetzová

ANO 12 0 0 0 0 0 0 12

Miroslav Grebeníček KSČM 12 0 0 0 0 0 0 12

Lukáš Černohorský Piráti 12 0 0 0 0 0 0 12

Jiří Mihola KDU-ČSL 12 0 0 0 0 0 0 12

Jiří Mašek ANO 12 0 0 0 0 0 0 12

František Kopřiva Piráti 12 0 0 0 0 0 0 12

Michael Canov SLK 11 1 0 0 0 0 0 12

Zdeněk Hraba STAN 12 0 0 0 0 0 0 12

Jiří Kohoutek SPD 11 0 0 0 0 0 0 11

Karla Maříková SPD 5 6 0 0 0 0 0 11

Jan Birke ČSSD 11 0 0 0 0 0 0 11

Jitka Seitlová KDU-ČSL 11 0 0 0 0 0 0 11

Zdeněk Ondráček KSČM 10 1 0 0 0 0 0 11

František Elfmark Piráti 11 0 0 0 0 0 0 11

Petr Gazdík STAN 11 0 0 0 0 0 0 11

Lenka Kozlová Piráti 11 0 0 0 0 0 0 11

Jan Hrnčíř SPD 9 2 0 0 0 0 0 11

Jiří Dolejš KSČM 11 0 0 0 0 0 0 11

Ladislav Okleštěk ANO 10 0 0 0 0 0 0 10

Stanislav Polčák TOP09/STAN 10 0 0 0 0 0 0 10

Jan Zahradník ODS 10 0 0 0 0 0 0 10

Jiří Běhounek ČSSD 10 0 0 0 0 0 0 10

Martin Jiránek Piráti 10 0 0 0 0 0 0 10

Jan Horník STAN 10 0 0 0 0 0 0 10

Miluše Horská BEZPP 10 0 0 0 0 0 0 10

Ondřej Veselý ČSSD 10 0 0 0 0 0 0 10

Jakub Janda ODS 10 0 0 0 0 0 0 10

Petr Vícha ČSSD 10 0 0 0 0 0 0 10

Pavel Žáček ODS 10 0 0 0 0 0 0 10
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Politik Strana PL VN NR Euportál
Pravý 

prostor
NWOO Rukojmí Celkem

František Navrkal Piráti 10 0 0 0 0 0 0 10

Patrik Nacher ANO 10 0 0 0 0 0 0 10

Milan Štěch ČSSD 9 0 0 0 0 0 0 9

Václav Votava ČSSD 9 0 0 0 0 0 0 9

Tereza Hyťhová
dříve SPD  

nyní Trikolóra
8 1 0 0 0 0 0 9

Stanislav Juránek KDU-ČSL 9 0 0 0 0 0 0 9

Markéta Gregorová Piráti 9 0 0 0 0 0 0 9

Jana Krutáková STAN 8 0 0 0 0 0 0 8

Radek Vondráček ANO 8 0 0 0 0 0 0 8

Miroslav Balatka BEZPP 8 0 0 0 0 0 0 8

Radek Koten SPD 8 0 0 0 0 0 0 8

Jitka Chalánková BEZPP 7 1 0 0 0 0 0 8

Jan Pošvář Piráti 8 0 0 0 0 0 0 8

Ondřej Benešík KDU-ČSL 7 0 0 0 0 0 0 7

Herbert Pavera TOP09 7 0 0 0 0 0 0 7

Monika Červíčková ANO 7 0 0 0 0 0 0 7

Stanislav Grospič KSČM 7 0 0 0 0 0 0 7

Jan Žaloudík BEZPP 7 0 0 0 0 0 0 7

Jiří Bláha ANO 6 0 0 0 0 0 0 6

Jiří Oberfalzer ODS 5 1 0 0 0 0 0 6

David Smoljak BEZPP 6 0 0 0 0 0 0 6

Josef Bělica ANO 6 0 0 0 0 0 0 6

Karel Krejza ODS 5 1 0 0 0 0 0 6

Helena Válková ANO 5 0 0 0 0 0 0 5

Jan Čižinský KDU-ČSL 5 0 0 0 0 0 0 5

Raduan Nwelati ODS 5 0 0 0 0 0 0 5

Petr Šilar KDU-ČSL 5 0 0 0 0 0 0 5

Hana  
Aulická Jírovcová

KSČM 5 0 0 0 0 0 0 5

Zbyněk Linhart BEZPP 5 0 0 0 0 0 0 5

Josef Hájek ANO 5 0 0 0 0 0 0 5

Helena Langšádlová TOP09 5 0 0 0 0 0 0 5

František Vácha TOP09 5 0 0 0 0 0 0 5

Renata Chmelová BEZPP 5 0 0 0 0 0 0 5

Mikuláš Bek BEZPP 5 0 0 0 0 0 0 5

Pavla Golasowská KDU-ČSL 4 0 0 0 0 0 0 4

Ivo Pojezný KSČM 4 0 0 0 0 0 0 4

Jaroslav Faltýnek ANO 4 0 0 0 0 0 0 4
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Politik Strana PL VN NR Euportál
Pravý 

prostor
NWOO Rukojmí Celkem

Pavel Jelínek SPD 4 0 0 0 0 0 0 4

Josef Kott ANO 4 0 0 0 0 0 0 4

Karla Šlechtová ANO 4 0 0 0 0 0 0 4

Alena Dernerová BEZPP 4 0 0 0 0 0 0 4

Jaroslav Větrovský BEZPP 4 0 0 0 0 0 0 4

Zdeněk Podal SPD 4 0 0 0 0 0 0 4

Jiří Vosecký SLK 4 0 0 0 0 0 0 4

Jan Chvojka ČSSD 3 0 0 0 0 0 0 3

Jaroslav Martinů ODS 3 0 0 0 0 0 0 3

Jana Pastuchová ANO 3 0 0 0 0 0 0 3

Petr Pávek STAN 3 0 0 0 0 0 0 3

Karel Rais ANO 3 0 0 0 0 0 0 3

Ladislav Kos HPP11 3 0 0 0 0 0 0 3

Martina Dlabajová ANO 3 0 0 0 0 0 0 3

Přemysl Rabas BEZPP 3 0 0 0 0 0 0 3

Pavel Bělobrádek KDU-ČSL 3 0 0 0 0 0 0 3

Milan Pour ANO 3 0 0 0 0 0 0 3

Milan Hnilička ANO 3 0 0 0 0 0 0 3

Ivana Nevludová Nezařazený 2 1 0 0 0 0 0 3

Miroslav Adámek BEZPP 3 0 0 0 0 0 0 3

Anna Hubáčková BEZPP 3 0 0 0 0 0 0 3

Věra Adámková ANO 2 0 0 0 0 0 0 2

Pavel Juříček ANO 2 0 0 0 0 0 0 2

Lubomír Španěl SPD 2 0 0 0 0 0 0 2

Miloslav Rozner SPD 2 0 0 0 0 0 0 2

Lumír Kantor BEZPP 2 0 0 0 0 0 0 2

Taťána Malá ANO 2 0 0 0 0 0 0 2

Monika Oborná ANO 2 0 0 0 0 0 0 2

Zuzana Ožanová ANO 2 0 0 0 0 0 0 2

Jan Sobotka BEZPP 2 0 0 0 0 0 0 2

Marian Bojko Nezařazený 2 0 0 0 0 0 0 2

Milan Brázdil ANO 2 0 0 0 0 0 0 2

Roman Kubíček ANO 2 0 0 0 0 0 0 2

Roman Sklenák ČSSD 2 0 0 0 0 0 0 2

Zdeňka Hamousová BEZPP 2 0 0 0 0 0 0 2

Jaroslav Holík SPD 2 0 0 0 0 0 0 2

Jiří Dušek BEZPP 2 0 0 0 0 0 0 2

Ladislav Faktor BEZPP 2 0 0 0 0 0 0 2
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Politik Strana PL VN NR Euportál
Pravý 

prostor
NWOO Rukojmí Celkem

Tomáš Jirsa ODS 2 0 0 0 0 0 0 2

Milan Feranec ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Barbora Kořanová ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Květa Matušovská KSČM 1 0 0 0 0 0 0 1

Věra Procházková ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Jan Volný ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

František Bradáč KDU-ČSL 1 0 0 0 0 0 0 1

Václav Chaloupek OPAT 1 0 0 0 0 0 0 1

Pavel Blažek ODS 1 0 0 0 0 0 0 1

František Petrtýl ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Jiří Burian ODS 1 0 0 0 0 0 0 1

Jiří Carbol KDU-ČSL 1 0 0 0 0 0 0 1

Petr Holeček BEZPP 1 0 0 0 0 0 0 1

Peter Koliba BEZPP 1 0 0 0 0 0 0 1

Patrik Kunčar KDU-ČSL 1 0 0 0 0 0 0 1

Zdeněk Papoušek BEZPP 1 0 0 0 0 0 0 1

Hana Žáková BEZPP 1 0 0 0 0 0 0 1

Stanislav Berkovec ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Andrea Brzobohatá ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Stanislav Fridrich ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Miroslav Janulík ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Iva Kalátová ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Robert Králíček ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Jaroslav Kytýr ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Petr Venhoda ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Ondřej Knotek ANO 1 0 0 0 0 0 0 1

Emilie Třísková BEZPP 1 0 0 0 0 0 0 1

Markéta  
Pekarová Adamová

TOP09 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaroslav Malý BEZPP 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanislav Blaha ODS 0 0 0 0 0 0 0 0

Jana Levová SPD 0 0 0 0 0 0 0 0

Pavel Pustějovský ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Margita Balaštíková ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Evžen Tošenovský ODS 0 0 0 0 0 0 0 0

Eva Fialová ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Dita Charanzová ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaroslav Bžoch ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Lenka Dražilová ANO 0 0 0 0 0 0 0 0
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Pravý 

prostor
NWOO Rukojmí Celkem

David Kasal ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Pavel Staněk ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Lumír Aschenbrenner ODS 0 0 0 0 0 0 0 0

Alena Šromová KDU-ČSL 0 0 0 0 0 0 0 0

Tomáš Hanzel ČSSD 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleš Juchelka ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Ilona Mauritzová ODS 0 0 0 0 0 0 0 0

Pavel Plzák ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Miloslava Rutová ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Jiří Ventruba ODS 0 0 0 0 0 0 0 0

Rostislav Vyzula ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Ivo Bárek ČSSD 0 0 0 0 0 0 0 0

Jiří Cieńciała BEZPP 0 0 0 0 0 0 0 0

Ladislav Chlupáč ODS 0 0 0 0 0 0 0 0

Pavel Štohl BEZPP 0 0 0 0 0 0 0 0

Andrea Babišová ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Ondřej Babka ANO
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0 0 0 0 0 0 0

Alexander Černý KSČM 0 0 0 0 0 0 0 0

Klára Dostálová ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaroslav Dvořák SPD

0 
(n

em
á 

pr
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l)

0 0 0 0 0 0 0

Kamal Farhan ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Ivan Jáč ANO

0 
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em
á 
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l)

0 0 0 0 0 0 0

Adam Kalous ANO

0 
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0 0 0 0 0 0 0
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Jan Kubík ANO

0 
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l)

0 0 0 0 0 0 0

Přemysl Mališ ANO
0 
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em

á 
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ofi
l)

0 0 0 0 0 0 0

Eva Matyášová ANO

0 
(n

em
á 

pr
ofi

l)

0 0 0 0 0 0 0

Marcela Melková ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Daniel Pawlas KSČM 0 0 0 0 0 0 0 0

Marie Pěnčíková KSČM 0 0 0 0 0 0 0 0

David Pražák ANO

0 
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em
á 

pr
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l)

0 0 0 0 0 0 0

Michal Ratiborský ANO

0 
(n

em
á 
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l)

0 0 0 0 0 0 0

Jan Richter ANO

0 
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l)

0 0 0 0 0 0 0

Pavel Růžička ANO
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0 0 0 0 0 0 0

Jan Řehounek ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Petr Sadovský ANO 0 0 0 0 0 0 0 0



9090

Politik Strana PL VN NR Euportál
Pravý 

prostor
NWOO Rukojmí Celkem

Jan Schiller ANO

3 
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0 0 0 0 0 0 0

Jiří Strýček ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Julius Špičák ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

David Štolpa ANO

0 
(n

em
á 

pr
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l)

0 0 0 0 0 0 0

Karel Tureček ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Petr Vrána ANO

0 
(n

em
á 

pr
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l)

0 0 0 0 0 0 0

Radek Zlesák ANO

0 
(n

em
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pr
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l)

0 0 0 0 0 0 0

Martin Hlaváček ANO

0 
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em
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0 0 0 0 0 0 0

Radka Maxová ANO 0 0 0 0 0 0 0 0

Ondřej Kovařík ANO

0 
(n

em
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pr
ofi

l)

0 0 0 0 0 0 0

Mikuláš Peksa Piráti

0 
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á 
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ofi

l)

0 0 0 0 0 0 0

Michaela Šojdrová KDU-ČSL 0 0 0 0 0 0 0 0

Hynek Blaško SPD 0 0 0 0 0 0 0 0

Václav Hampl BEZPP 0 0 0 0 0 0 0 0
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Hynek Hanza ODS

1 
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á 

pr
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l)

0 0 0 0 0 0 0

Pavel Karpíšek ODS
0 

(n
em

á 
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l)

0 0 0 0 0 0 0

Michal Kortyš ODS 0 0 0 0 0 0 0 0

Rostislav Koštial ODS 0 0 0 0 0 0 0 0

Karel Kratochvíle ČSSD 0 0 0 0 0 0 0 0

Miroslav Nenutil ČSSD 0 0 0 0 0 0 0 0

Jiří Růžička BEZPP

4 
(n

em
á 

pr
ofi

l)

0 0 0 0 0 0 0

Jaromír Strnad ČSSD 0 0 0 0 0 0 0 0

Leopold Sulovský Ostravak

0 
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pr
ofi

l)

0 0 0 0 0 0 0

Radek Sušil ČSSD 0 0 0 0 0 0 0 0

Jan Tecl ODS

0 
(n
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á 

pr
ofi

l)

0 0 0 0 0 0 0

Ladislav Václavec BEZPP

0 
(n

em
á 

pr
ofi

l)

0 0 0 0 0 0 0

Jaroslav Zeman BEZPP 0 0 0 0 0 0 0 0
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