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SHRNUTÍ  

 • V současnosti česká dezinformační scéna čítá 46 aktivních relevantních 
prokremelských dezinformačních webů, což je o 6 méně, než kolik jich bylo v roce 
2020.

 • Všechny sledované dezinformační weby vydaly za rok 2021 dohromady 195 238 článků, 
což je průměrně 16 270 článků za měsíc (v roce 2020 bylo publikováno celkově 195 853 
článků, oproti minulému roku se tedy průměrný počet článků vydaných za měsíc na 
české dezinformační scéně snížil o 51 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 2021 sice pokračoval, nicméně udržel se také trend meziročního poklesu 
článků, u kterých jsou politici uvedeni jako autoři. Fakticky bylo na sledovaných 
dezinformačních webech v roce 2021 publikováno o 1 087 méně článků, u kterých jsou 
politici uvedeni jako autoři, než v roce 2020 (v roce 2020 se jednalo o 6 905 článků, 
zatímco v roce 2021 to bylo 5 818 článků).

 • Již v minulé výroční zprávě o stavu české dezinformační scény jsme popsali zánik 
dezinformačního webu Vlastenecké noviny, který byl trvale zablokován z nařízení soudu. 
Tento web patřil mezi politiky mezi dva nejpopulárnější (společně s Parlamentními 
listy). Zánik tohoto webu způsobil pokles článků, u kterých jsou politici uvedeni jako 
autoři již v roce 2020 a v roce 2021 tento trend pokračoval. Politici, kteří Vlastenecké 
noviny využívali k publikaci svých názorů a myšlenek, jej jiným webem po jeho zániku 
nenahradili.

 • V důsledku poklesu financí z reklamy na konci roku 2021 ukončily činnost dva 
dezinformační weby: Eportál a Euportál, které provozovala stejná společnost. Na 
konci roku 2021 se na webech objevilo prohlášení, podle kterého je pokles příjmů 
z reklamy a nedostatečné finanční příspěvky od čtenářů tím důvodem k ukončení 
činnosti. 

 • 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 2021 Tomio Okamura, 
jejich celkový počet byl 35, což bylo o jeden rozhovor více než v roce 2020. Šest míst 
mezi prvními deseti místy v tomto žebříčku zaujali členové SPD.

 • Druhým nejproaktivnějším politikem, co se týče počtu poskytnutých rozhovorů 
Sputniku a Parlamentním listům v roce 2021, se stala Zuzana Majerová Zahradníková. 
To je nejspíše způsobeno tím, že se v dubnu 2021 stala předsedkyní Trikolóry. V této 
funkci nahradila Václava Klause ml., který se s jedenácti rozhovory umístil na osmém 
místě. 

http://www.europeanvalues.cz/cs
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 • Z politiků současné vládní koalice (vytvořené po volbách v říjnu 2021) se s počtem devíti 
rozhovorů pro Parlamentní listy nejvýše umístil europoslanec za Piráty Mikuláš 
Peksa. 

 • Významnými terči útoků dezinformačních webů v roce 2021 zůstávají, stejně jako 
v roce 2019 a 2020, Bezpečnostní informační služba a veřejnoprávní média.

 • Mezi tvrdé jádro české dezinformační scény pronikl dezinformační web, který vznikl 
v roce 2020, CZ 24 News, jehož průměrná měsíční návštěvnost překonala pět milionů 
návštěv měsíčně. Výrazně se také zvýšil průměrný počet článků na 1  179 článků 
průměrně za měsíc. 

Nejdiskutovanější české kauzy na české dezinformační scéně v roce 20211: 

1) Covid-19 – Celkový počet článků na sledovaných dezinformačních webech, které se 
věnovaly koronaviru, byl v roce 2021 jen o necelé tři stovky vyšší oproti roku 2020. 
Dezinformační kampaň o koronaviru se v roce 2021 dělila na tři narativy: 1) dezinfor-
mace o vakcínách, 2) ivermektin a další „zázračné“ léky, 3) odmítání nařízených opatření 
a podpora hnutí vyzývajících k jejich porušování. 

2) Výbuch muniční skladů ve Vrběticích – Česká dezinformační scéna reagovala na 
oznámení o zapojení ruských zpravodajců do výbuchu ve Vrběticích prakticky okamžitě. 
Drtivá většina dezinformátorů se postavila proti českým bezpečnostním složkám 
a naopak na stranu Ruské federace. Za obecně platnou strategii by se dalo považovat 
podkopávání důvěry v české instituce a přebírání oficiálních prohlášení ruské strany. 
Jednotlivé narativy byly následující: 1) popírání role ruské rozvědky GRU na výbuchu, 
2)  prezentace obvinění jako účelové kauzy, 3) útoky na Bezpečnostní informační 
službu, 4) amplifikace (oficiálních) ruských prohlášení, 5) snahy o rozeštvávání Západu, 
6) reakce na projev Miloše Zemana z 25. dubna 2021 a jeho pozdější prohlášení. 

3) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Volby se otevřeně 
výraznějším tématem staly na začátku července 2021 během hlasování o novele 
v Poslanecké sněmovně, která by umožnila2 volit lidem v karanténě. Hlasování blokoval3 
tehdejší poslanec Lubomír Volný, protože tvrdil, že takový způsob hlasování povede 
k manipulaci volebních výsledků ve prospěch jiných stran. Reference na volby se ve 
větší míře znovu objevily v září v souvislosti s konáním studentských voleb 20. a 21. září 
2021 na středních školách. Výsledky voleb pak byly dezinformátory napadány, mělo 
podle nich dojít k manipulaci a podvodům. Specifickou oblast dezinformací před 
parlamentními volbami tvořily ty, které se zaměřovaly na Pirátskou stranu. 

4) Útoky na Bezpečnostní informační službu a jejího ředitele Michala Koudelku 
– Bezpečnostní informační služba (BIS) je z několika důvodů už tradičním cílem české 
dezinformační scény a ve stejné pozici se objevila i ve Výročních zprávách o stavu 
české dezinformační scény pro rok 2019 i 2020. Ve svých výročních zprávách totiž BIS 
explicitně formuluje rizika ruského a čínského vlivu v České republice. V roce 2020 se 

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

2 Advokátní deník. 2021. “V podzimních volbách do PS bude opět možné volit z karantény - legislativa.” Advokátní deník, 
8. července 2021.  
https://advokatnidenik.cz/2021/07/08/v-podzimnich-volbach-do-ps-bude-opet-mozne-volit-z-karanteny

3 Brožovská, Natálie. 2021. “Než začala bitka s policisty... volný mezi fanoušky varoval: vaše hlasy vyhodí, zfalšují volby.” 
Parlamentní listy, 7. července 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nez-zacala-bitka-s-policisty-
Volny-mezi-fanousky-varoval-Vase-hlasy-vyhodi-zfalsuji-volby-669881
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k těmto útokům přidala ještě tzv. „kauza ricin“ a v roce 2021 kauza Vrbětice. 

5) Podpora Lubomíra Volného a Hany Lipovské – V roce 2021 dosáhl velké pozornosti 
bývalý poslanec SPD (a později svého vlastního hnutí Volný blok) Lubomír Volný. Na 
svých sociálních sítích šířil vyvrácené lži o pandemii covidu-19 nebo příspěvky obviňující 
NATO z  provokací Ruska. Jeho příspěvky dosahovaly tisíců reakcí, bývalý poslanec 
se postupně vypracoval na jednu z nejvýraznějších tváří české dezinformační scény. 
Radní ČT Hana Lipovská v  létě oznámila4 svůj záměr kandidovat v  nadcházejících 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR právě za uskupení Volný blok. 
Na dezinformačních webech byla vyzdvihovány její aktivity právě v Radě a zároveň 
dezinformátoři téma využili k útokům na veřejnoprávní média. 

Nejdiskutovanější zahraniční kauzy na české dezinformační scéně v roce 2021:5

1) Útok na Kapitol Spojených států – Kreml dlouhodobě využívá každé příležitosti 
k  podkopávání demokracie, a tak ruské kanály začaly v reakci na útoky na Kapitol 
šířit řadu narativů, které měly sloužit propagandistickým cílům Ruska.6 Ruské 
a s Ruskem spřízněné propagandistické kanály prohlašovaly, že útok je prý důkazem 
úpadku amerického impéria,7, 8 navíc incident prý posloužil i jako záminka ke kritice 
životaschopnosti demokracie jako celku.9 Útok byl také využit ke zpochybňování 
legitimity americké zahraniční politiky, podle ruských médií byl totiž útok na Kapitol 
důkazem, že  by se Spojené státy neměly angažovat ve světě, jelikož svých vlastních 
problémů mají dostatek.

2) Stažení amerických vojsk z Afghánistánu – V průběhu roku česká dezinformační 
scéna reagovala zvýšenou pozorností věnovanou jednotlivým tématům souvisejícím 
s Afghánistánem. Kritika přítomnosti NATO v Afghánistánu se dlouhodobě10 objevovala 
v ruských propagandistických kanálech i na dezinformačních serverech a stahování 
Američanů posloužilo jako zadostiučinění.11 Důležitým byl v tomto ohledu narativ, podle 
kterého má Afghánistán dokazovat selhání světového liberálního řádu a Spojených 
států jakožto velmoci.12 

3) Zelená dohoda pro Evropu, energetická krize a Nord Stream 2 – Na pozadí probíhající 
energetické krize se v minulém roce na dezinformačních a proruských kanálech šířily 
narativy, které označovaly Evropskou unii a Zelenou dohodu pro Evropu jako viníky, 
kteří stojí za růstem cen. Dezinformátoři přitom ve svých narativech vliv evropské 

4 Seznam Zprávy. 2021. “Lipovská bude kandidovat za Volný blok. Z Rady ČT odejít nehodlá.” Seznam Zprávy, 
26. července 2021. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radni-lipovska-bude-kandidovat-za-volny-blok-170568

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

6 Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. 2021. “Kremlin Watch Briefing.” Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 
14. ledna 2021. https://preview.mailerlite.com/k1s8q9

7 Malic, Nebojsa. 2021. “The American Empire has fallen, though Washington may not know it yet.” RT, 9. ledna 2021. 
https://www.rt.com/op-ed/511963-american-empire-capitol-resistance/

8 Robinson, Paul. 2021. “Capitol Hill violence was not a ‘victory’ for Putin: In reality, Russia fears consequences 
of ongoing US political instability.” RT, 10. ledna 2021. https://www.rt.com/russia/512071-capitol-violence-
consequences-fear/

9 Al-Jazeera. 2021. “After Capitol riots, Russia slams US’s ‘archaic’ electoral system.” Al-Jazeera, 7. ledna 2021.  
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/7/russian-officials-say-us-democracy-limping-after-capitol-riot

10 Ramani, Samuel. 2020. “Russia Is Winning the Information War in Afghanistan.” Foreign Policy, 5. srpna 2020.  
https://foreignpolicy.com/2020/08/05/russia-is-winning-the-information-war-in-afghanistan/

11 EUvsDISINFO. 2021. “SCHADENFREUDE TURNED INTO CONCERN – AFGHANISTAN AND WHAT NOW IN CENTRAL 
ASIA?” EUvsDisinfo, 6. října 2021. https://euvsdisinfo.eu/schadenfreude-turned-into-concern-afghanistan-and-what-
now-in-central-asia/?highlight=Kabul

12 Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. 2021. “Kremlin Watch Briefing: Kremlin and Taliban’s New Love Affair.” 
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 20. srpna 2021. https://preview.mailerlite.com/d1t5n6
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zelené politiky přeceňovali skrze ignorování existence jakýchkoliv jiných možných 
příčin růstu cen za energie.

4) Události v Bělorusku – Stejně jako v  roce 2020, kdy diktátor Alexandr Lukašenko 
po zfalšovaných prezidentských volbách surově potlačil masové protesty, tak 
i v  roce 2021 přilákalo dění v  Bělorusku pozornost české dezinformační scény. 
Intenzivně se tak věnovala hned dvěma událostem, které se ve velké míře objevily 
i  v  mainstreamových médiích: zadržení běloruského opozičního novináře Ramana 
Prataseviče Lukašenkovým režimem a Běloruskem řízené migrační vlně namířené 
proti Evropské unii.

5) Zahraniční parlamentní volby (Ruská federace a Německo) – Velké pozornosti 
se dostalo rozhodnutí EU, které se zabývalo možným postojem Unie k  podzimním 
parlamentním volbám v  Rusku, pokud by byly uznané za zfalšované. Dezinformační 
scéna následně tlumočila postoj ruských představitelů. Na stranu Ruska se přidal 
i europoslanec za SPD Ivan David, politik text EU připodobnil k úvodníku v novinách 
diktátorského režimu. Dezinformační scéna se kromě parlamentních voleb v Ruské 
federaci věnovala i parlamentním volbám v Německu. Jedním z  nosných témat 
dezinformátorů k  německým volbám diskutovaných na české dezinformační scéně 
byla migrace.

Trendy, které se objevily nebo výrazně vyvinuly v roce 2021:13

1) Profesionalizace web designu a obsahu – U některých dezinformačních webů 
se projevovala snaha vypadat profesionálněji ve smyslu více se podobat velkým 
mainstreamovým médiím. Jedná se především o vizuální podobu samotného webu, 
ale patří k tomu též snaha publikovat obsah, který má profesionálnější podobu. Kromě 
webového designu a formy obsahu se některé weby snaží podobat zpravodajským 
mainstreamovým médiím i v samotném názvu. Na české dezinformační scéně tak 
například funguje pět dezinformačních webů, které mají v názvu číslovku 2, aby se 
podobaly jednomu z nejdůvěryhodnějších českých zpravodajských webů ČT24.

2) Přímá komunikace se čtenáři / výzvy k bojkotu – V roce 2021 byl zřetelný také trend 
výzev k  přímé akci, demonstracím a odporu vůči vládním nařízením. Většina těchto 
výzev byla směřována vůči společenským omezením souvisejícím s  probíhající 
pandemií covidu-19. Tyto výzvy se šířily především na internetu formou petic,14 videí,15 
ale také velmi organizovaně skrze stránky zřízené odpůrci vládních nařízení.16 Díky 
společenské únavě z  probíhající pandemie si tyto aktivity našly početné publikum. 
Jako jeden z hlavních komunikačních kanálů pro tento typ komunikace posloužily 
dezinformační weby.  

3) Zánik webu v důsledku výrazného poklesu financí z internetové reklamy – Zatímco 
v roce 2020 šlo sledovat zánik dezinformačního webu v důsledku trestního stíhání jeho 
majitele, v roce 2021 zanikly prokazatelně minimálně hned dva weby v důsledku odlivu 
inzerentů a tím pádem i reklamních příjmů. Konkrétně se jednalo o servery EUportál 
a ePortal, jejichž vydavatelem byl Český Portál o.p.s. Oba figurovaly i v předchozích 

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

14 Iniciativa Vraťme děti do školy. 2021. “Do školy jedině BEZ PODMÍNEK! Bez roušek, testování a očkování proti covidu.” 
e-petice.cz, 30. března 2021.  
https://e-petice.cz/petitions/do-skoly-jedine-bez-podminek-bez-rousek-testovani-a-ockovani-proti-covidu.html

15 Česká Kotlina. “Výzva Lubomíra Volného. Středa 9.6.2021 od 09.00 AKCE před sněmovnou na Malostranském náměstí!” 
YouTube, 4. června 2021. https://www.youtube.com/watch?v=94zSN1gGEhE

16 ProLibertate.cz, přístup 10. dubna 2022. https://www.prolibertate.cz/

http://www.europeanvalues.cz/cs
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11925/meps-call-for-new-eu-strategy-to-promote-democracy-in-russia
https://app.monitora.cz/article/524828948/4a810eb2a04cb4e5a5ce?query=%28%22%21Rusko%22+OR+Rusk%C3%A1%2Bfederace%29+AND+%28rusk%C3%A9%2Bparlamentn%C3%AD%2Bvolby+OR+volby%2Bdo%2Brusk%C3%A9ho%2Bparlamentu+OR+%28volby+AND+%28St%C3%A1tn%C3%AD%2Bduma+OR+%22%21Duma%22%29%29%29
https://app.monitora.cz/article/549844816/9bf4ef98637107ef44f0?query=%28%22%21Rusko%22+OR+Rusk%C3%A1%2Bfederace%29+AND+%28rusk%C3%A9%2Bparlamentn%C3%AD%2Bvolby+OR+volby%2Bdo%2Brusk%C3%A9ho%2Bparlamentu+OR+%28volby+AND+%28St%C3%A1tn%C3%AD%2Bduma+OR+%22%21Duma%22%29%29%29
https://e-petice.cz/petitions/do-skoly-jedine-bez-podminek-bez-rousek-testovani-a-ockovani-proti-covidu.html
https://www.youtube.com/watch?v=94zSN1gGEhE
https://www.prolibertate.cz/
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dvou Výročních zprávách o stavu české dezinformační scény za rok 201917 a 202018, 
přičemž návštěvnost prvního jmenovaného dosahovala až k 60 tisícům za měsíc.19 Oba 
servery jsou mimo provoz od 1. ledna 2022, jak sám avizoval už web EUportál ve své 
zprávě z 26. října 2021.

4) Zrychlená mobilizace dezinformátorů v případě nové kauzy – Převážně v souvislosti 
s  odhalením ruského zapojení do výbuchu ve Vrběticích šlo v  roce 2021 pozorovat 
trend velmi rychlé mobilizace české dezinformační scény, která se téměř ihned po 
vládním oznámení ruské viny na výbuchu zapojila do podkopávání oficiální linky celého 
případu. Obvykle přitom reorientace celé dezinformační scény na nové téma rezonující 
v mediálním prostoru trvá několik dnů, případně týdnů. 

5) Vládní představitelé šířící dezinformace – V českém stranickém systému se nachází 
politické strany, jejichž představitelé se vůči dezinformační scéně chovají velmi 
proaktivně například tím, že poskytují rozhovory dezinformačním webům a platformám, 
jako jsou Sputnik nebo Parlamentní listy,20 a zároveň sami na dezinformační weby 
přispívají. Několik výrazných kauz z minulého roku však škálu politiků, kteří přispívají 
k vytváření a šíření dezinformací, ještě o něco rozšířilo. Před rokem 2021 se jednalo 
o fenomén, který byl téměř výhradně výsadou spíše extremistických politiků, resp. 
politiků, kteří reprezentují strany patřící na okraje pravolevého spektra.21 V souvislosti 
se změnami na politicko-společenské scéně a především s ohledem na pandemii se 
v  roce 2021 začal významněji projevovat i trend vládních představitelů jako šiřitelů 
dezinformací. Vzhledem k tomu, že se tato výroční zpráva zabývá rokem 2021, popis 
trendu se vztahuje na členy vlády, která byla na konci roku 2021 vystřídána vládou 
novou, a prezidenta. Jmenovitě jde o bývalého premiéra Andreje Babiše a jeho výroky 
o kauze Vrbětice nebo o Pirátech v  rámci předvolebního boje, bývalou ministryni 
spravedlnosti Marii Benešovou a prezidenta Miloše Zemana v  souvislosti s  jejich 
komentáři též ohledně vrbětické kauzy. 

Top 5 osobností (nepolitiků) české dezinformační scény za rok 2021:22, 23

1) Petr Hájek 

2) Jaroslav Polanský

3) Marek Pešl 

4) Ondřej Geršl 

5) Vladimír Franta

17 Krátka Špalková, Veronika. 2021. “Výroční zpráva o stavu české dezinformační scény za rok 2019.” Bezpečnostní 
centrum Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 20. ledna 2021.  
https://europeanvalues.cz/cs/annual-report-on-the-state-of-the-czech-disinformation-scene-in-2019/ 

18 Krátka Špalková, Veronika, Jindřich Přívratský, Matěj Pastír, Zuzana Činčerová. 2021. “Výroční zpráva o stavu české 
dezinformační scény za rok 2020.” Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 29. listopadu 2021.  
https://europeanvalues.cz/cs/annual-report-on-the-state-of-the-czech-disinformation-scene-in-2020/

19 Data vychází z přední české aplikace Monitora, jež slouží k monitoringu mediálního prostředí. 
20 Této problematice se podrobněji věnuje část reportu „Politici, kteří šíří dezinformace“.
21 Výjimkou jsou Parlamentní listy, do kterých pravidelně přispívají politici napříč politickým spektrem, včetně 

mainstreamu, jelikož se jedná o neregulovanou platformu. Tento fenomén je popsán v tabulkách v předchozích 
výročních zprávách.  

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

23 Tyto osobnosti byly vybrány na základě jejich předpokládaného vlivu na českou dezinformační scénu. Jedná se 
o osoby, které lze jednoznačně spojit s konkrétním dezinformačním webem/weby, ať už jako vlastníky, provozovatele, 
nebo šéfredaktory. Výsledný výběr je pak prováděn na základě kombinace čtenosti a aktivity webu. Ve výčtu tak 
například nenajdeme nikoho, kdo by vlastnil, provozoval nebo řídil redakci dezinformačního webu CZ 24 News navzdory 
tomu, že jednoznačně patří mezi nejčtenější i nejaktivnější weby – u tohoto webu však vlastnická i redakční struktura 
zůstává neodhalená, nevíme tudíž, kdo za ním stojí.  

http://www.europeanvalues.cz/cs
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_rok_2019.pdf
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_za_rok_2020.pdf
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-2020/
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Výše uvedené osobnosti založily a/nebo vlastní dezinformační web, který patří mezi 
nejčtenější, čímž pádem se jejich obsah dostává k největšímu množství lidí. Výjimku 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 přiznal, že mu nevadí, že v Česku hájí ruské zájmy. Je 
také autorem největšího množství článků, které na Sputniku vycházejí. Druhou výjimkou 
je Jaroslav Polanský, který je ředitelem redakce Parlamentních listů, což je dlouhodobě 
nejčtenější český dezinformační web. V porovnání s rokem 2019 a 2020 došlo pouze k jedné 
změně v tomto seznamu a tou je právě Polanský, jenž nahradil Davida Formánka. Ten se mezi 
top 5 dezinformátorů (nepolitiků) dostal v roce 2020, neboť založil dva dezinformační weby 
zaměřené na dezinformace o koronaviru a částečně formoval informační prostor o covidu-19 
a vakcínách proti němu. Jeden z dezinformačních projektů s názvem Rizika vakcín v průběhu 
přestal fungovat a doména již není dostupná a druhému dezinformačnímu projektu Otevři 
svou mysl klesla meziročně návštěvnost o více než 300 tisíc návštěv měsíčně.   

Top 5 nejaktivnějších politiků na dezinformační scéně dle množství publikovaných článků 
za rok 2021:

1) Ivan David

2) Tomio Okamura

3) Andrej Babiš

4) Jana Maláčová

5) Karel Havlíček

Zmíněných top 5 politiků 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. 
Mezi top pětkou se v roce 2021 objevila dvě nová jména: Jana Maláčová na čtvrtém místě 
a Karel Havlíček na pátém místě. U obou se jednalo o vysoký počet článků na Parlamentních 
listech, pod kterými byla uvedena jejich jména. Ivan David, Tomio Okamura a Andrej Babiš se 
v top pětce nacházejí již třetím rokem, jejich pořadí se ovšem měnilo.  

http://www.europeanvalues.cz/cs
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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 seznam pro rok 2020 čítal 51 aktivních dezinformačních webů. Meziročně 
toto číslo kleslo a na aktuálním seznamu pro rok 2021 je 46 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 další veřejně činné osobnosti. Posledním typem pak jsou tzv. agregátory, jejichž 
jediným raison d’être je shromažďovat již vytvořený obsah a dále jej šířit. Stejně tak se liší 
i pravděpodobná motivace dezinformátorů, kteří za těmito weby stojí, z nichž někteří jsou 
poháněni ideologickou vyhraněností plynoucí z vlastní neschopnosti uspět v demokratickém 
a kapitalistickém systému, pro jiné se jedná o promyšlený business plán.24 

Kromě výše uvedeného je také velký rozdíl v četnosti publikovaných článků a návštěvnosti 
jednotlivých webů. 

Společným jmenovatelem je pak především naprosté ignorování etického novinářského 
kodexu25 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. 

Cílem této výroční zprávy je podat aktuální informace o stavu české dezinformační scény 
a jejím vývoji v roce 2021. 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

24 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).

25 Syndikát novinářů ČR, z.s. 2021. “Etický kodex.” Syndikát novinářů ČR, z.s., přístup 6. června 2021.  
https://syndikat-novinarucr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/ 

http://www.europeanvalues.cz/cs
https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
https://syndikat-novinarucr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
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Upozorňujeme, že některé odkazy na dezinformační weby v následujícím textu nemusí být 
dostupné vlivem jejich blokace ze strany českého doménového poskytovatele CZ.NIC nebo 
některých českých poskytovatelů internetu. Vybrané dezinformační weby byly zablokovány 
v únoru 2022 na doporučení české vlády v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. U všech odkazů 
na dezinformační weby však máme zachovány screenshoty, které můžeme poskytnout na 
vyžádání. 

http://www.europeanvalues.cz/cs
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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 McQuaila26, kde uvádí přímo kritéria pravdivosti27.

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 narativy, automaticky byly tedy vyřazeny například weby, které 
jsou zaměřeny na různé druhy konspirací (např. o UFO, vesmíru apod.). Ve Výroční zprávě pro 
rok 2019 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 bylo na seznam pro rok 
2020 zařazeno i několik dezinformačních webů, které v roce 2020 vznikly za účelem šíření 
takřka výhradně dezinformací o koronaviru. Některé z těchto webů fungovaly dále i v roce 
2021, pokud splnily všechna ostatní kritéria, na seznamu zůstaly.

Zařazeny tedy byly weby, které splňují následující kritéria28: 

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.29 

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

V aktualizovaném seznamu Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty uvádí 46 českých 
dezinformačních webů. Oproti roku 2020 bylo kvůli dlouhodobé neaktivitě nebo nefunkční 
doméně ze seznamu vyřazeno osm webů: Anarchistická federace30, Argumenty a fakta31, 

26 MCQUAIL, Denis: Žurnalistika a společnost. Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016.
27 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.

28 Kritéria byla vytvářena mimo jiné na základě metodiky Národního Fondu Nezávislé Žurnalistiky (Šlerka, přístup 
6. června 2021) pro rating webových zpravodajských médií.

29 K měření počtu článků, míry návštěvnosti a některých dalších mediálních analytických ukazatelů používáme aplikaci 
Monitora, která je přední českou aplikací na monitoring mediálního prostředí.

30 Obsah webu Anarchistické federace prošel změnou a web nesplňuje kritérium o šíření proruských dezinformací.
31 Dezinformační web Argumenty a fakta nesplňuje kritérium počtu článků. Poslední významnější aktivita byla 

zaznamenána v lednu 2021, kdy zde bylo publikováno 34 článků, od té doby až do konce roku 2021 byly publikovány 
pouze tři články. Lze předpokládat, že za neaktivitou webu stojí úmrtí jeho zakladatele Ondřeje Höppnera, ke kterému 
došlo začátkem roku 2021.  
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Bez politické korektnosti32, Časopis Šifra33, EUserver34, Lajkit35, Megazprávy36 a OrgoNet37. 
Zcela nově byly na aktuální seznam zařazeny tři dezinformační weby: Inadhled, Svobodný 
svět a Tadesco.org. Ve dvou případech došlo k přejmenování webu: dezinformační web 
Česko aktuálně byl přejmenován na Česko bez cenzury a dezinformační web Nejvíc info nyní 
funguje pod názvem CZ 24 Zprávy.    

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 zaměřením na finanční a vlastnickou strukturu, 
svou editoriální politiku a také motivaci k provozu webu. Z toho důvodu jsme v únoru 2022 
rozeslali e-mail všem dezinformačním webům, které jsou uvedené na aktuálním seznamu 
a měly dostupný kontaktní e-mail nebo kontaktní formulář na webu. E-mail byl následujícího 
znění.

Vážený pane/paní, jako každý rok 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:

 • 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. 3. 2022 (08:00), abychom je mohli včas zahrnout do našeho 
výzkumu. 

Děkuji.  
S pozdravem  
Za tým Bezpečnostního centra Evropské hodnoty

Veronika Krátka Špalková

32 Dezinformační web Bez politické korektnosti dále nesplňuje kritérium aktivity, neboť za rok 2021 zde bylo publikováno 
pouze 28 článků. 

33 Dezinformační web Časopis Šifra dále nesplňuje kritérium aktivity, neboť za rok 2021 zde bylo publikováno pouze 35 
článků.

34 Dezinformační web EUserver dále nesplňuje kritérium kritérium aktivity, neboť za rok 2021 zde bylo publikováno 
pouze 14 článků, a to v lednu a únoru. Od března web nevykazuje vůbec žádnou aktivitu, lze tedy předpokládat, že jeho 
fungování bylo definitivně ukončeno.

35 Dezinformační web Lajkit dále nesplňuje kritérium aktivity, neboť za rok 2021 zde bylo publikováno pouze 27 článků. 
36 Dezinformační web Megazprávy je od února 2021 zcela nefunkční. V lednu 2021 zde ještě bylo publikováno 84 článků, 

od února je tato doména nedostupná. 
37 Dezinformační web OrgoNet dále nesplňuje kritérium aktivity, neboť v roce 2021 zde bylo publikováno pouze 25 článků. 

Od května 2021 web nevykazuje žádnou aktivitu. 
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Některé dezinformační weby se kontaktovat nepodařilo z několika důvodů: 1) kontakt 
není uveden a na webu neexistuje možnost kontaktu přes kontaktní formulář, 2) uvedený 
e-mail neexistuje, 3) přímo na webu existuje kontaktní formulář, ale zprávy z něj nelze 
odeslat, 4) dezinformační web je dočasně blokován kvůli ruské agresi v Ukrajině a nelze jej 
tedy kontaktovat přes kontaktní formulář uvedený na webu. Následující tabulka zachycuje 
všechny odpovědi, které jsme obdrželi na doručené dotazy, či vysvětluje, proč nebylo možné 
web kontaktovat. Doručené odpovědi kvůli autenticitě ponecháváme v původním znění, tedy 
i s případnými gramatickými a stylistickými chybami či sprostými slovy.  

Název webu Odpovědi Způsob kontaktu

AC24 Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Aeronet V danou chvíli nelze kontaktovat formulář (nedostupný)

Asociace nezávislých médií Nelze kontaktovat není kontakt

CZ24 news V danou chvíli nelze kontaktovat formulář (nedostupný)

Czech Free Press Nelze kontaktovat e-mail neexistuje

Česká věc Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Česko Bez Cenzury Odpověď jsme neobdrželi e-mail

D-fens

Dobrý den

Vaše práce je užitečná asi jako indiánský dešťový tanec.

S pozdravem, hříšný konzument spřaženeckých teorií.

e-mail

Důležité24 Odpověď jsme neobdrželi e-mail

E-republika

Vážená paní Krátka Špalková,

v současné době je náš web, podobně jako řada jiných, 
blokován v rámci kampaně “Svobodu Rusku, cenzuru v 
Česku”.

Pokud bude provoz obnoven, odpověď na Vaše otázky naj-
dete na našich stránkách. Pokud ne, jsou bezpředmětné.

v úctě

Pavel letko

šéfredaktor

erepublika.cz

e-mail

Eportal Nelze kontaktovat38 web již nefunguje

Euportál Nelze kontaktovat web již nefunguje

Eurabia Odpověď jsme neobdrželi e-mail

EXANPRO Nelze kontaktovat maily neexistují

Inadhled Odpověď jsme neobdrželi e-mail

38 Dezinformační weby Eportál a Euportál v roce 2021 finančně vykrvácely a jejich provoz byl proto ukončen. Před 
zrušením stránek zde bylo napsáno, že za finanční kolaps může odliv internetové reklamy, který není v dostatečné 
míře nahrazen příspěvky od čtenářů. Oba weby však byly až do prosince 2021 aktivní a články na nich byly publikovány 
prakticky denně. Je proto relevantní je zahrnout do výroční zprávy a do veškerých statik, které se týkají celého roku 
2021, kontaktovat je však již nelze a vzhledem k ukončení jejich fungování jsou naše dotazy již irelevantní. 
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Název webu Odpovědi Způsob kontaktu

Infokurýr Odpověď jsme neobdrželi e-mail

iReportér Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Kupředu do minulosti Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Národní noviny Nelze kontaktovat e-mail neexistuje

Necenzurujeme Odpověď jsme neobdrželi formulář

CZ 24 ZPRÁVY Odpověď jsme neobdrželi e-mail

New World Order Opposition

Prosím Vás, nedělejte si ze mě legraci, to mě fakt rozesmálo 
:-D

J.K.

e-mail

Nová republika Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Otevři svou mysl

Vážená paní Špalková,

jako každý rok, pracujeme na zmapování a monitoringu 
české mediální online scény a u některých webů, jako je ten 
Váš, nám chybí základní informace.  

Rádi se proto touto cestou zeptali na několik otázek:

• 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 
stránek?  Pokud ano, je veřejná?  Pokud není veřejná, proč?  

• Je pravdou, že Váš ředitel natočil gay porno? Nebo je to 
dezinformace?

Předem Vám děkujeme, pokud si najdete čas a odpovíte na 
naše otázky.  

V ideálním případě bychom odpovědi potřebovali do 4. 3. 
2022 (08:00), abychom mohli včas zaslat naše případné 
odpovědi.  

Děkuji, S pozdravem 

Za tým Otevři svou mysl

David Formánek

https://otevrisvoumysl.cz

formulář

Outsider media Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Parlamentní listy Odpověď jsme neobdrželi e-mail

http://www.europeanvalues.cz/cs
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Název webu Odpovědi Způsob kontaktu

Pokec24

Já na ní seru a myslím, že to prve napsal i Scipio…

Já bych jí, kdybych chtěl, asi napsal, že tay její starosti za 
naše prachy…a vůbec, pičuji ji po tom, když nedotuje.

takhle přiše i email,..od webhosting…Dali si ho i do barev 
uk…Josu levnější než okolí, ale asi kdybych byl jinde, tak ten 
vstup nebude takovej jakej je…

to mi dochází. Nechtějí být doslova psa a nemají na to právo, 
ale..39

e-mail

Pravdive.eu Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Pravý prostor Nelze kontaktovat e-mail neexistuje

Protiproud Nelze kontaktovat e-mail neexistuje

První zprávy Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Realita dne Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Reformy.cz Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Regionální novinky.cz Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Rukojmí Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Skrytá pravda Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Sputnik Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Svobodné noviny Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Svobodný svět Odpověď jsme neobdrželi e-mail

39 Usuzujeme, že se jedná o email, který byl určený jinému dezinformačnímu webu a nedopatřením byl doručen nám. 
K e-mailu byl přiložen i obrázek webhostingu, který informuje o tom, že webhosting wedos.cz „odsuzuje invazi ruských 
ozbrojených sil na Ukrajinu…“, k čemuž se váže druhá polovina sdělení z e-mailu. Obrázek je součástí přílohy.
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Název webu Odpovědi Způsob kontaktu

Tadesco.org

Evropské LGBT-hodnoty....

Také mám na vás několik otázek. Točil váš ředitel gay porno? 
Pokud ano, považujete za vhodné, aby takový člověk zastával 
post “ředitele”?

Kdo platí váš spolek?

Přispěla vám i nadace Open Society?

Čerpáte peníze z EU?

Jaký máte roční rozpočet?

Jaký plat bere herec-ředitel?

Jaká je motivace pro existenci vašeho “úchylného” spolku?

Máte za úkol působit v ČR jako pátá kolona a rozdělovat 
společnost?

Máte za úkol vést proti-ruskou propagandu za každou cenu?

Kdy vystrčíte své hlavy z bruselského zadku?

V ideálním případě bychom odpovědi potřebovali do 7.3.2022 
(09:54), abychom je mohli odeslat do Společnosti Bílého 
draka, Kremlu a FSB. Poté je publikujeme na našem webu.

Roman Tůma

e-mail

Topcz Nelze odeslat formulář

Týdeník Občanské právo

Dobrý den,

vaše otázky nás neinspiruji k odpovědím.

S pozdravem

TOP team

e-mail

Věk světla Odpověď jsme neobdrželi e-mail

VIP noviny Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Vox Populi blog Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Zvědavec Odpověď jsme neobdrželi e-mail

Tab. č. 1.

Stránky byly stejně jako minulý rok rozděleny do tří kategorií podle typu obsahu, a to na: 
1) tvůrce, 2) platformy a 3) agregátory.40 

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. 

40 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.
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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 kritéria41. Důležité informace pro správné pochopení informací 
v tabulce:

 • 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. 

 • Šedé pozadí mají weby Eportál a Euportál, které byly v roce 2021 ještě aktivní, od 
začátku roku 2022 však již nefungují (více v sekci věnující se trendům). 

 • Modrou jsou pak označeny dva dezinformační weby, které fungují nepřetržitě, 
v průběhu minulého roku však změnily svůj název. 

 • První tabulka (tab. č. 2) obsahuje celkové počty článků, které na těchto webech byly 
publikovány za celý rok 2021 v porovnání s předchozími dvěma roky. 

 • Druhá tabulka (tab. č. 3) uvádí informace o průměrné měsíční návštěvnosti každého 
z uvedených webů též v porovnání s předchozími dvěma roky42.

 • V únoru 2022 v důsledku ruské invaze na Ukrajinu bylo ze strany českého doménového 
poskytovatele zablokováno osm dezinformačních webů na doporučení české vlády. 
Těchto osm webů bylo vybráno ze seznamu43, který vypracovalo Národní centrum 
kybernetických operací při Vojenském zpravodajství a který obsahoval celkem 22 
dezinformační webů. Na seznamu Bezpečnostního centra Evropské hodnoty se 

41 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.

42 Informace o průměrné měsíční návštěvnosti čerpáme z aplikace Monitora. Je ovšem nutné upozornit na to, že aplikace 
Monitora neměří návštěvnost webů sama o sobě, ale shromažďuje informace z různých zdrojů jako například Gemius.
com, Alexa.com, Similarweb.com, případně z mediakitu nebo Google Analytics, pokud je poskytne vydavatel/majitel 
webu. Znamená to tedy, že data nejsou z metodologického hlediska porovnatelná, neboť nepocházejí ze stejného 
zdroje. Z toho důvodu na základě těchto dat nevytváříme tabulku nejnavštěvovanějších webů jako v předchozích 
letech, nevyvozujeme z nich žádná jiná srovnání a nepoužíváme je k žádné další analýze v rámci této výroční zprávy. 

43 Ac24.cz, cz.sputniknews.com, Cz24.news, Eurabia.cz, Infokuryr.cz, narodninoviny.cz, Novarepublika.cz, Nwoo.org, 
Pravyprostor.cz, rukojmi.cz, Slovanskenebe.com, Svobodnenoviny.eu, Svobodny-vysilac.cz, Zvedavec.org., 
Aerone.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz 
a Skrytapravda.cz.
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nachází 20 z těchto 22 dezinformačních webů (v tabulkách jsou označeny hvězdičkou*). 
Seznamy se tedy významně překrývají.

Zelené pozadí = weby, které byly na seznamu i v roce 2020

Modré pozadí = weby, u kterých v průběhu roku 2021 došlo k přejmenování, figurují nicméně na seznamu už více 
let

Červené pozadí = nové weby, které na seznamu v roce 2020 nebyly

Šedé pozadí = weby, které na seznamu máme, protože fungovaly většinu roku 2021, ale od roku 2022 již 
nefungují 

Název webu
Celkový počet 
článků za rok 

2019

Celkový počet 
článků za rok 

2020

Rozdíl mezi lety 
2019 a 2020 
v celkovém 

počtu článků

Celkový počet 
článků za rok 

2021

Rozdíl mezi lety 
2020 a 2021  
v celkovém 

počtu článků

AC24* 4 302 2 051 -2 251 3 223 +1 172

Aeronet* 286 195 -91 268 +73

Asociace 
nezávislých 
médií

X 7 825 +7 825 17 291 +9 466

CZ24 News* X 2 309 +2 309 14 158 +11 849

CZ 24 ZPRÁVY 488 356 -132 328 -328

Czech Free 
Press* 1 910 1 871 -39 2 333 +2 333

Česká věc X 319 +319 497 +178

Česko Bez 
Cenzury* 3 660 3 717 +57 2 202 -1 515

D-fens X 458 +458 810 +352

Důležité24 190 298 +108 374 +76

E-republika 643 864 +221 884 +20

Eportal 313 197 -116 106 -91

Euportál 2 038 1 109 -929 374 -735

Eurabia* 574 585 +11 564 -21
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Název webu
Celkový počet 
článků za rok 

2019

Celkový počet 
článků za rok 

2020

Rozdíl mezi lety 
2019 a 2020 

v celkovém počtu 
článků

Celkový počet 
článků za rok 

2021

Rozdíl mezi lety 
2020 a 2021  
v celkovém  

počtu článků

EXANPRO* 69 74 +5 76 +2

Inadhled X X X 688 +688

Infokurýr* 4 550 6 118 +1 568 6 067 -52

iReportér 135 259 +124 594 +335

Kupředu do 
minulosti X 291 +291 218 -72

Národní noviny* 947 858 -89 707 -151

Necenzurujeme 76 89 +13 220 +131

New World Or-
der* Opposition 805 1 266 +461 978 -288

Nová republika* 2 658 2 067 -591 2 128 +61

Otevři svou mysl X 122 +122 448 +326

Outsider media 818 1 172 +354 1 183 +11

Parlamentní 
listy 44 608 43 233 -1 375 41 516 -1 717

Pokec24 X 1 544 +1 544 2 237 +693

Pravdive.eu 63 281 62 383 -898 50 256 -12 127

Pravý prostor* 4 123 4 919 +796 4 800 -119

Protiproud* 609 648 +39 633 -15

První zprávy* 9 556 9 657 +101 8 351 -1 306

Realita dne 9 134 +125 258 +124

Reformy.cz X 1 002 +1 002 482 -520

Regionální 
novinky.cz X 7 245 +7 245 6 352 -893

Rukojmí* 2 258 1 508 -750 967 -541

Skrytá pravda* 599 548 -51 598 +50
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Název webu
Celkový počet 
článků za rok 

2019

Celkový počet 
článků za rok 

2020

Rozdíl mezi lety 
2019 a 2020 

v celkovém počtu 
článků

Celkový počet 
článků za rok 

2021

Rozdíl mezi lety 
2020 a 2021  
v celkovém  

počtu článků

Sputnik* 15 293 14 415 -878 14 915 +500

Svobodné 
noviny* 1 624 1 176 -448 894 -282

Svobodný svět X X X 2 343 +2 343

Tadesco.org X X X 1 387 +1 387

Topcz X 159 +159 117 -142

Týdeník 
Občanské právo 209 1 416 +1 207 1939 +523

Věk světla 309 426 +117 437 +11

VIP noviny X 111 +111 194 +83

Vox Populi blog* X 343 +343 964 +621

Zvědavec* 776 774 -2 818 +44

Tab. č. 2.

Zelené pozadí = weby, které byly na seznamu i v roce 2020

Modré pozadí = weby, u kterých v průběhu roku 2021 došlo k přejmenování, figurují nicméně na seznamu už více 
let

Červené pozadí = nové weby, které na seznamu v roce 2020 nebyly

Šedé pozadí = weby, které na seznamu máme, protože fungovaly většinu roku 2021, ale od roku 2022 již 
nefungují 

Název webu Kategorie
Měsíční 

návštěvnost 
2019

Měsíční 
návštěvnost 

2020

Rozdíl  
v průměrné 

měsíční 
návštěvnosti 

mezi lety 2019 
a 2020

Měsíční 
návštěvnost 

2021

Rozdíl  
v průměrné 

měsíční 
návštěvnosti 

mezi lety 
2020 a 2021

AC24* Tvůrce 1 040 000 760 450 -279 550 760 450 0

Aeronet* Tvůrce 1 060 000 1 220 000 +160 000 1 220 000 0
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Název webu Kategorie
Měsíční 

návštěvnost 
2019

Měsíční 
návštěvnost 

2020

Rozdíl  
v průměrné 

měsíční 
návštěvnosti 

mezi lety 2019 
a 2020

Měsíční 
návštěvnost 

2021

Rozdíl  
v průměrné 

měsíční 
návštěvnosti 

mezi lety 
2020 a 2021

Asociace 
nezávislých 
médií

Platforma X 10 400 +10 440 10 400 0

CZ24 News* Tvůrce X 1 900 000 +1 900 000 5 100 000 +3 200 000

CZ 24 ZPRÁVY Platforma 13 930 13 930 0 13 930 0

Czech Free 
Press* Tvůrce 121 780 124 860 +3080 124 860 0

Česká věc X 431 240 +431 240 80 750 -350 490

Česko Bez 
Cenzury* Tvůrce 259 980 297 490 +37 510 28 040 -269 450

D-fens X 551 670 +551 670 551 670 0

Důležité24 Tvůrce 139 950 35 850 -104 100 35 850 0

E-republika Platforma 20 400 20 400 0 20 400 0

Eportal Tvůrce 12 670 12 670 0 12 670 0

Euportál Tvůrce 63 080 63 080 0 63 080 0

Eurabia* Platforma 72 930 72 610 -320 72 610 0

EXANPRO* Tvůrce 4 130 2190 -1940 2 190 0

Inadhled Tvůrce X X X 66 690 +669 690

Infokurýr* Tvůrce 47 670 47 670 0 47 670 0

iReportér Tvůrce 8 140 8140 0 8 140 0

Kupředu do 
minulosti Platforma X 126 580 +126 580 126 580 0

Národní noviny* Platforma 33 400 33 400 0 33 400 0

Necenzurujeme Tvůrce 7 710 7710 0 7 710 0

New World Or-
der* Opposition Tvůrce 191 350 192 240 +890 192 240 0

Nová republika* Tvůrce 300 310 307 920 +7610 307 920 0
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Název webu Kategorie
Měsíční 

návštěvnost 
2019

Měsíční 
návštěvnost 

2020

Rozdíl  
v průměrné 

měsíční 
návštěvnosti 

mezi lety 2019 
a 2020

Měsíční 
návštěvnost 

2021

Rozdíl  
v průměrné 

měsíční 
návštěvnosti 

mezi lety 
2020 a 2021

Otevři svou mysl X 909 450 +909 450 600 370 -309 080

Outsider media Tvůrce 40 680 40 680 0 40 680 0

Parlamentní 
listy Platforma 8 070 000 7 710 000 -360 000 6 300 000 +1 410 000

Pokec24 X 397 540 +397 540 155 920 -241 620

Pravdive.eu Platforma 108 330 124 610 +16 280 124 610 0

Pravý prostor* Tvůrce 452 340 432 100 -20 240 432 100 0

Protiproud* Tvůrce 466 410 543 740 +77 330 543 740 0

První zprávy* Tvůrce 391 250 415 610 +24 360 415 610 0

Realita dne Tvůrce 4 120 4120 0 4 120 0

Reformy.cz X 100 400 +100 400 100 400 0

Regionální 
novinky.cz X 9 960 +9 960 10 030 0

Rukojmí* Platforma 132 130 131 510 -620 131 510 0

Skrytá pravda* Tvůrce 132 330 166 980 +34 650 166 980 0

Sputnik* Tvůrce 2 150 000 3 050 000 +900 000 3 050 000 0

Svobodné 
noviny* Tvůrce 213 820 269 190 +55 370 269 190 0

Svobodný svět Platforma X X X 42 710 +42 710

Tadesco.org Tvůrce X X X 934 130 +934 130

Topcz X 189 000 +189 000 379 180 +190 180

Týdeník 
Občanské právo Tvůrce 4 130 4130 0 4 130 0

Věk světla Tvůrce 24 890 24 890 0 24 890 0

VIP noviny X 64 940 +64 940 10 480 -54 460
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Název webu Kategorie
Měsíční 

návštěvnost 
2019

Měsíční 
návštěvnost 

2020

Rozdíl  
v průměrné 

měsíční 
návštěvnosti 

mezi lety 2019 
a 2020

Měsíční 
návštěvnost 

2021

Rozdíl  
v průměrné 

měsíční 
návštěvnosti 

mezi lety 
2020 a 2021

Vox Populi blog* X 11 700 +11 700 12 090 +390

Zvědavec* Platforma 298 830 325 410 +26 580 325 410 0

Tab. č. 3.

Všechny výše zmíněné weby vydaly za rok 2021 dohromady 195 238 článků, což je průměrně 
16 270 článků za měsíc (oproti minulému roku se tak průměrný počet článků vydaných za 
měsíc na české dezinformační scéně snížil o 51 článků). Srovnání celkového počtu článků 
a jejich měsíčního průměru nabízí následující tabulka č. 4. 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

Celkový počet článků 181 317 195 853 195 238

Měsíční průměr 15 110 16 321 16 270

Tab. č. 4. 

Celkový počet článků na sledovaných webech a z toho odvozený průměrný počet článků za 
měsíc je za poslední tři roky víceméně konzistentní. Mezi roky 2019 a 2020 došlo k mírnému 
nárůstu, nicméně v daném měřítku se nejedná o nic dramatického, a navíc je to s největší 
pravděpodobností způsobeno tím, že v roce 2020 se počet sledovaných relevantních 
dezinformačních webů skokově navýšil o 11 nových webů.
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NEJDISKUTOVANĚJŠÍ KAUZY NA ČESKÉ DEZINFORMAČNÍ 
SCÉNĚ V ROCE 2021  

Bylo vybráno pět českých a pět zahraničních kauz, o kterých se na české dezinformační 
scéně v roce 2021 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) Covid-19

2) Výbuch muničních skladů ve Vrběticích

3) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

4) Útoky na Bezpečnostní informační službu a jejího šéfa Michala Koudelku

5) Podpora Lubomíra Volného a Hany Lipovské

Česká kauza #1 Covid-19

Stejně jako rok 2020 i rok 2021 se vyznačoval probíhající pandemií covidu-19. Narativy 
z předchozího roku jsme v Bezpečnostním centru Evropské hodnoty popsali v reportu Rok 
2020: Jak česká vláda prohrála s dvěma vlnami dezinformací o koronaviru44.

Epidemiologická situace se i v minulém roce promítla do dezinformačních webů, kde téma 
pandemie silně rezonovalo a prakticky celý rok v šířených narativech dominovalo.

Celkový počet článků přibližně odpovídal tomu z předcházejícího roku, nemůžeme tedy 
pozorovat rostoucí trend. V roce 2021 vyšlo na téma covid-19 více než 55 tisíc článků, v roce 
2020 bylo číslo o necelé tři stovky nižší. 

44 Krátka Špalková, Veronika. 2021. “Rok 2020: Jak česká vláda prohrála s dvěma vlnami dezinformací o koronaviru.” 
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 29. března 2021. https://europeanvalues.cz/en/rok-2020-jak-ceska-vlada-
prohrala-s-dvema-vlnami-dezinformaci-o-koronaviru/

http://www.europeanvalues.cz/cs
https://www.europeanvalues.cz/en/rok-2020-jak-ceska-vlada-prohrala-s-dvema-vlnami-dezinformaci-o-koronaviru/
https://www.europeanvalues.cz/en/rok-2020-jak-ceska-vlada-prohrala-s-dvema-vlnami-dezinformaci-o-koronaviru/
https://europeanvalues.cz/en/rok-2020-jak-ceska-vlada-prohrala-s-dvema-vlnami-dezinformaci-o-koronaviru/
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Graf č. 1. 

#1 Dezinformace o vakcínách

Nejvýraznějším covidovým tématem na českých dezinformačních webech bylo očkování. 
V průběhu celého roku weby publikovaly nejen dezinformátoři články varující před údajnou 
nebezpečností (západních) vakcín a popírající jejich účinnost, ale také mnohé konspirační 
teorie na to navázané. Celkem vyšlo v roce 2021 na sledovaných webech více než 24 tisíc 
článků zmiňujících očkování, na grafu níže můžete vidět jejich rozložení po měsících.
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Mezi takové konspirace patřily například různé variace na tvrzení, že očkování může údajně 
změnit lidskou DNA.45 K  tomu byla využívána prohlášení skutečných odborníků nebo 
zdiskreditovaných vědců, která bývala buď interpretována značně manipulativním způsobem, 
nebo byla rovnou vědecky nesmyslná. Takto podaná tvrzení samozřejmě působila na první 
pohled legitimně, málokdo navíc hned poznal jejich nesprávnost. Jednalo se například 
o rozhovor docenta virové imunologie Byrama Bridla, který v kanadském rádiu prohlásil, že 
spike protein, který v těle produkují mRNA vakcíny, je údajně toxický a může poškodit vnitřní 
orgány. Tři české dezinformační weby tento nesmysl reprodukovaly (Infokurýr46, Czech Free 
Press47 a CZ24 News48), žádný z nich však nezmínil, že se k Bridlovému tvrzení vyjádřila řada 
dalších vědců, kteří ho popřeli49.

Následně bývaly rozvíjené teorie pokoušející se popsat, kdo za tímto údajným plánem 
stojí a jaká je jeho motivace. Podle jedné z nich50 se tak například „geneticky změnění“ lidé 
stávají majetkem velkých farmaceutických firem či Billa Gatese. Web Infokurýr51 k vakcinaci 
publikoval například toto: „Plán po celou dobu spočíval ve vakcinaci co největšího počtu lidí bez 
ohledu na cenu lidského života, protože globalisté na vrcholu chtějí stejně snížit a kontrolovat 
světovou populaci. A tento produkt, nyní známý jako biologická zbraň, je vaším lístkem do 
budoucnosti k dosažení těchto cílů.“ 

45 Vox Populi. 2021. “Genetické-zničení lidstva očkovaní jsou patentováni stali se majetkem velkých farmaceutických 
firem Billa Gatese a jiných korporací.” Vox Populi Blog, 20. května 2021.  
https://voxpopuliblog.cz/geneticke-zniceni-lidstva-ockovani-jsou-patentovani-stali-se-majetkem-velkych-
farmaceutickych-firem-billa-gatese-a-jinych-korporaci/

46 Infokurýr. 2021. “Hororová studie z Japonska: mRNA vakcíny šíří lipidové nanočástice po celém těle.” Infokurýr, 
10. července 2021. http://www.infokuryr.cz/n/2021/07/10/hororova-studie-z-japonska-mrna-vakciny-siri-lipidove-
nanocastice-po-celem-tele/

47 Czech Free Press. 2021. “Hororová studie z Japonska: mRNA vakcíny šíří lipidové nanočástice po celém těle.” Czech 
Free Press, 10. července 2021. https://www.czechfreepress.cz/zdravi/hororova-studie-z-japonska-mrna-vakciny-
siri-lipidove-nanocastice-po-celem-tele.html

48 CZ24.NEWS. 2021. “Desivá štúdia: NANOČASTICE z mRNA vakcín kolujú v celom tele – v mozgu, SRDCI, PEČENI a inde.” 
CZ24.NEWS, 6. července 2021.  
https://cz24.news/desiva-studia-nanocastice-mrna-z-vakciny-koluju-v-celom-tele-v-mozgu-srdci-peceni-a-inde/

49 Dupuy, Beatrice. 2021. “Spike Protein Produced by Vaccine Not Toxic.” AP NEWS, 10. června 2021.  
https://apnews.com/article/fact-checking-377989296609

50 Vox Populi. 2021. “Genetické-zničení lidstva očkovaní jsou patentováni stali se majetkem velkých farmaceutických 
firem Billa Gatese a jiných korporací.” Vox Populi Blog, 20. května 2021.  
https://voxpopuliblog.cz/geneticke-zniceni-lidstva-ockovani-jsou-patentovani-stali-se-majetkem-velkych-
farmaceutickych-firem-billa-gatese-a-jinych-korporaci/

51 Infokurýr. 2021. “Cenzurováno a zakázáno v médiích nové fórum na kterém sdílejí lékaři a specialisté neuvěřitelné věci 
o očkování proti covidu.” Infokurýr, 14. června 2021. http://www.infokuryr.cz/n/2021/06/14/cenzurovano-a-zakazano-
v-mediich-nove-forum-na-kterem-sdileji-lekari-a-specialiste-neuveritelne-veci-o-ockovani-proti-covid/
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Screenshot pořízen: 6. ledna 2022

Vycházely ale i články, které označovaly vakcinaci za nebezpečnou52 či nefunkční53 nebo 
dokonce tvrdily, že způsobují hospitalizace a smrt. Dezinformátoři také psali, že očkování 
způsobuje u žen neplodnost54 nebo že nás může udělat magnetickými55.

Vakcíny od společnosti Pfizer či Moderna, které fungují na základě mRNA, bývaly označované 
za „experimentální“56, čímž v ně byla vzbuzována nedůvěra. Terčem se v tomto ohledu stala57 
i vakcína AstraZeneca.

52 AC24. 2021. “10 předpovědí pro omikron v roce 2022: Příručka globalistů odkrytá do naha.” AC24, 4. prosince 2021. 
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10-predpovedi-omikron-v-roce-2022-prirucka-globalistu-odkryta-donaha/

53 Infokurýr. 2021. “Šíří nenávist proti skupině obyvatel, ale přitom je placen z daní občanů!” Infokurýr, 6. prosince 2021. 
http://www.infokuryr.cz/n/2021/12/06/6662/

54 Carsten. 2021. “Médii utajovaná velká zdravotnická konference v USA přinesla děsivé informace.” Tadesco, 
24. května 2021. https://tadesco.org/medii-utajovana-velka-zdravotnicka-konference-v-usa-prinesla-desive-
informace/comment-page-2/

55 Formánek, David. 2021. “Hoax nebo pravda? Testování lidí na ulici, jestli jim magnet drží na paži po očkování.” Otevři 
svou mysl, 22. května 2021.  
https://otevrisvoumysl.cz/hoax-nebo-pravda-testovani-lidi-na-ulici-jestli-jim-magnet-drzi-na-pazi-po-ockovani/

56 Beran, Jan. 2021. “Celá francouzská nemocnice je v neomezené stávce, lékaři a sestry odmítají povinné očkování 
experimentálními vakcínami proti koronaviru.” Česká věc, 27. července 2021.  
https://ceskavec.com/2021/07/cela-francouzska-nemocnice-je-v-neomezene-stavce-lekari-a-sestry-odmitaji-
povinne-ockovani-experimentalnimi-vakcinami-proti-koronaviru

57 Formánek, David. 2021. “27letá sestřička z Gruzie zemřela 24 hodin po covid vakcíně.” Otevři svou mysl, 21. března 2021. 
https://otevrisvoumysl.cz/27leta-sestricka-z-gruzie-zemrela-24-hodin-po-covid-vakcine/
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Ukázka z článku na webu ČeskoBezCenzury58 o údajné nebezpečnosti vakcín:

Screenshot pořízen: 6. ledna 2022

58 Česko Bez Cenzury. 2021. “Očkování mRNA vakcínami: legální genocida? Jak zlikvidovat 30 % světové populace. 
Statistika: očkovaní umírají na covid-19 až osmkrát častěji. Vakcinace jednoznačně přispívá k šíření infekce. 
Depopulace v přímém přenosu.” Česko Bez Cenzury, 25. července 2021. https://ceskobezcenzury.cz/2021/07/
konspiracni-teorie/ockovani-mrna-vakcinami-legalni-genocida-jak-zlikvidovat-30-svetove-populace-statistika-
ockovani-umiraji-na-covid-19-az-osmkrat-casteji-vakcinace-jednoznacne-prispiva-k-sireni-infekce-depopulac/
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Dalším tématem se stala ruská vakcína Sputnik V, kterou již od úplných počátků vyzdvihuje59 
ruský propagandistický kanál Sputnik. Když si ruská společnost stojící za vývojem této vakcíny 
podala žádost o schválení Evropskou lékovou agenturou, vyšla řada článků pokoušející se 
tvrdit, že bude toto schvalování záměrně opožďováno.60

Probíraná byla i slovenská vládní krize, která nastala po nepříliš úspěšném pokusu o nákup 
ruské vakcíny. Podle českých dezinformátorů byla chyba nejprve jednoznačně na straně 
těch, kteří o kvalitě ruské vakcíny pochybovali.61 Když vyšlo najevo, že vakcína poslaná na 
Slovensko nebyla stejné šarže jako ta posuzovaná odborným časopisem Lancet, a Rusko 
požadovalo dodávky zpátky, viníkem se zase staly slovenské úřady.62

#2 Ivermektin a další „zázračné léky“

Dalším narativem, podobně jako u hydroxychlorochinu63 či isoprinosinu64, se stalo propagování 
ivermektinu jako účinné léčby proti covidu-19. Výraznou postavou v jeho propagování se 
stal bývalý poslanec Lubomír Volný, jenž byl v souvislosti s jedním ze svých výroků o údajně 
plánované diskreditační kampani proti ivermektinu vyšetřován65 za možné šíření poplašné 
zprávy.

Ivermektin je lék, do kterého řada lidí vkládala naději jako na možný způsob léčby covidu-19, 
nebo minimálně zmírnění příznaků. Evropská léková agentura (EMA) došla nakonec k závěru, 
že jeho použití v současnosti nelze doporučit a bylo by zapotřebí dalších studií. Český 
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) předtím v březnu 2021 umožnil předepsání léčivého 
přípravku obsahující ivermektin, přitom ale doporučil konzultaci s lékařem. Zároveň varoval66 
proti vyhledávání přípravku po vlastní ose, podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin 
a léčiv dokonce již došlo k předávkování veterinární pastou s obsahem ivermektinu: „SÚKL 
ve stanoviscích připravených pro ministerstvo uvádí, že z pohledu zvážení přínosů a rizik je 
vhodnější používat ivermektin za kontrolovaných podmínek a při definovaném bezpečném 

59 Sputnik Česká republika. 2021. “Gamalejův ústav podal žádost o studii vakcíny pro děti od šesti let.” Sputnik Česká 
republika, 29. listopadu 2021. https://cz.sputniknews.com/20211129/gamalejuv-ustav-podal-zadost-o-studii-vakciny-
pro-deti-od-sesti-let-16685764.html

60 Formánek, David. 2021. “27letá sestřička z Gruzie zemřela 24 hodin po covid vakcíně.” Otevři svou mysl, 21. března 2021. 
https://otevrisvoumysl.cz/27leta-sestricka-z-gruzie-zemrela-24-hodin-po-covid-vakcine/

61 Sputnik Česká republika. 2021. “Na Slovensku reagují na nákup ruské vakcíny Sputnik V.” Sputnik Česká republika, 
2. března 2021.  
https://cz.sputniknews.com/20210302/na-slovensku-reaguji-na-nakup-ruske-vakciny-sputnik-v-13264802.html

62 Janinna. 2021. “Plánujete provokace. RDIF požádal Slovensko o vrácení vakcíny ‘Sputnik V.’” Pokec24, 8. dubna 2021. 
https://www.pokec24.cz/politika/planujete-provokace-rdif-pozadal-slovensko-o-vraceni-vakciny-sputnik-v/

63 CZ24.NEWS. 2021. “OBVINĚNÍ ZA ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI – KORONA ZLOČINY FALEŠNÉ PLANDEMIE, SE DOSTÁVÁ 
PŘED MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ TRIBUNÁL.” CZ24.NEWS, 23. prosince 2021.  https://cz24.news/obvineni-za-zlociny-
proti-lidskosti-korona-zlociny-falesne-plandemie-se-dostava-pred-mezinarodni-trestni-tribunal/

64 Bojko, Marian. 2021. “Léčba Isoprinosinem zvyšuje až čtyřikrát šanci pacienta s covidem na přežití.” Parlamentní listy, 
6. května 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Marian-Bojko-120917/clanek/Lecba-Isoprinosinem-zvysuje-
az-ctyrikrat-sanci-pacienta-s-covidem-na-preziti-112972

65 iRozhlas. 2021. “Poslanec Volný je podezřelý z šíření poplašné zprávy. Policie žádá jeho vydání.” iRozhlas, 
22. května 2021. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/denik-n-lubomir-volny-snemovna-pokuta-trestni-stihani-
ivermektin_2105222006_ban

66 Státní ústav pro kontrolu léčiv. 2022. “Použití Ivermektinu pro léčbu nemoci COVID-19, Státní ústav pro kontrolu léčiv.” 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, přístup 22. března 2022.  
https://www.sukl.cz/sukl/pouziti-ivermektinu-pro-lecbu-nemoci-covid-19
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dávkování a nepodporovat černý trh nebo užívání nevhodných veterinárních přípravků s jeho 
obsahem.“

Povolení bylo pouze dočasné67 a skončilo 31. srpna 2021, nyní lze přípravek použít pouze na 
odpovědnost lékaře. Řada studií, které na toto téma vyšly, se ukázala jako nedostatečně 
či přímo chybně zpracovaná. Podle některých odborníků bylo nakonec (i když jen dočasné) 
používání léku umožněno kvůli velkému tlaku veřejnosti, což například Petr Husa z Kliniky 
infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno vnímá jako chybu.

Dezinformační scéna ivermektin jako lék proti covidu ve většině případů doporučovala68 
a autoři vydávaných článků se podivovali69 nad tím, proč u nás není využíván. Na sledovaných 
webech vyšlo více než 800 článků právě o ivermektinu, nejvíc z nich v březnu 2021.

Screenshot pořízen: 6. ledna 2022

67 Hamplová, Ludmila. 2021. “Ivermektin aneb zázrak, který se během pandemie nestal.” Zdravotnický deník, 
17. října 2021. https://www.zdravotnickydenik.cz/2021/10/ivermektin-aneb-zazrak-ktery-se-behem-pandemie-nestal/

68 Tlamiczka. 2021. “Plandemie-19: Jsme v pasti.” Vox Populi Blog, 1. března 2021.  
https://voxpopuliblog.cz/plandemie-19-jsme-v-pasti/

69 Vidlák. 2021. “Tohle bych rozprášil jako první.” Pravý prostor, 3. března 2021.  
https://pravyprostor.cz/tohle-bych-rozprasil-jako-prvni/
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#3 Odmítání nařízených opatření a podpora hnutí vyzývajících k jejich porušování

Novým trendem na české dezinformační scéně se stala téměř jednoznačná podpora 
subjektů, které pořádaly demonstrace či jiné protestní akce s  cílem vyjádřit nesouhlas 
s  vládním způsobem řešení pandemické krize. Zároveň převažovalo odmítání nařízených 
opatření, například roušky tak byly stále označované jako „náhubky“.70

Oblíbenými se staly také historické analogie či připodobňování zavedených opatření 
k  nastupující totalitě, objevovala se přirovnávání71 současné koronavirové situace k té 
v Německu ve 30. letech 20. století či k roku 198972 v Československu.

Podrobněji toto téma rozebíráme v kapitole věnující se novým trendům.

V průběhu roku se objevovaly i jiné dezinformace o novém koronaviru. Opakovala se tvrzení, 
která jsme již v  roce 2020 popsali ve zmiňovaném reportu, vycházely články o tzv. Great 
Resetu73, plánovaném globálními elitami s cílem zotročit lidstvo.74 V souvislosti s pandemií 
psali dezinformátoři o „covidohysterii“75 nebo nastolování totality.76

Dezinformace o covidu-19 v České republice byly podle průzkumů 

veřejného mínění, které měřily míru důvěry Čechů v dezinformace, úspěšné. Podle 
průzkumu agentury STEM77 z března 2021 až 40 % české internetové populace věří několika 
nejčastějším fámám a konspiracím o covidu-19 a zhruba 10 % je nakloněno věřit i extrémním 
dezinformacím, například tomu, že vakcinace má vést k ovládnutí populace pomocí 
mikročipů. Celková proočkovanost české populace, která je necelých 65 %, navíc dokazuje78, 
že určitá část společnosti je i vlivem dezinformací rezistentní a očkovat se nenechala. 

70 Infokurýr. 2021. “František Cinkl: Fašismus nastupuje!” Infokurýr, 13. prosince 2021.  
http://www.infokuryr.cz/n/2021/12/13/frantisek-cinkl-fasismus-nastupuje/

71 Vidlák. 2021. “Tohle bych rozprášil jako první.” Pravý prostor, 3. března 2021.  
https://pravyprostor.cz/tohle-bych-rozprasil-jako-prvni/

72 Kulhavý, Jindřich. 2021. “Vrátil se leden 1989?” Pravý prostor, 8. března 2021.  
https://pravyprostor.cz/vratil-se-leden-1989/

73 Slovanka. 2021. “Co se bude dít až do roku 2023? Další alarmující skutečnosti vyplouvají na povrch.” Pravý prostor, 
8. února 2021.  
https://pravyprostor.cz/co-se-bude-dit-az-do-roku-2023-dalsi-alarmujici-skutecnosti-vyplouvaji-na-povrch/

74 Špidlová, Vlaďka. 2021. “My a oni.” Pravý prostor, 5. února 2021. https://pravyprostor.cz/my-a-oni/
75 Kulhavý, Jindřich. 2021. “Blíží se zásadní bod zlomu.” Pravý prostor, 10. února 2021.  

https://pravyprostor.cz/blizi-se-zasadni-bod-zlomu/
76 Pikora, Vladimír. 2021. “Vlády zakazují cestování. Kdy preventivně zakážou život, protože je rizikový?” Pravý prostor, 

28. března 2021. https://pravyprostor.cz/kdy-vlady-preventivne-zakazou-zivot-protoze-je-rizikovy/
77 STEM. 2021. “Mýtům a konspiracím o COVID-19 věří více než třetina české internetové populace”. STEM, 2. března 2021. 

https://www.stem.cz/mytum-a-konspiracim-o-covid-19-veri-vice-nez-tretina-ceske-internetove-populace/
78 Chripák, Denis. Truchlá Helena. 2021. “Jak očkuje Česko v porovnání s evropskými státy? Podívejte se na nejnovější 

data”. Aktuálně, 3. dubna 2021. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/mapa-jak-zeme-v-evropske-unii-ockuji-proti-
koronaviru/r~7300534454b311eba7deac1f6b220ee8/  
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Česká kauza #2 Výbuch muničních skladů ve Vrběticích79

V sobotu 17. dubna 2021 oznámili80 tehdejší premiér Andrej Babiš a ministr vnitra a zastupující 
ministr zahraničí v jedné osobě Jan Hamáček, že česká Bezpečnostní informační služba (BIS) 
má jednoznačné důkazy o účasti ruské vojenské rozvědky GRU na výbuchu ve Vrběticích 
v roce 2014.

Vrbětický areál sloužil81 jako muniční sklad, při prvním výbuchu z 16. října 2014 zemřeli dva 
civilisté a bylo zničeno téměř 60 tun munice. Druhá exploze nastala 3. prosince téhož roku, 
zničeno bylo 98 tun materiálu. Oba sklady si od Armády ČR pronajímala ostravská společnost 
IMEX Group.

Zapojení operativci GRU, skutečnými jmény Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, působí82 
v  jednotce 29155 a široké veřejnosti jsou nechvalně známí v souvislosti s otravou Sergeje 
a Julie Skripalových ve Velké Británii v roce 2018. Česká policie ihned po prohlášení členů 
vlády sdílela83 žádost o pomoc při pátrání.

Podle investigativních článků skupiny Bellingcat84 a týdeníku Respekt85 měly zničené zásoby 
patřit bulharskému obchodníkovi se zbraněmi, část z  nich mohla zřejmě směřovat i na 
Ukrajinu či do Sýrie. S touto verzí pracuje i česká policie.

V  návaznosti na tato odhalení vláda vyhostila86 18 zpravodajců z  ruské ambasády, kteří 
v republice působili pod diplomatickým krytím. Ruská federace situaci eskalovala a vyhostila 
20 českých diplomatů. Na tento krok reagovala česká vláda zastropením počtu pracovníků 
ruské ambasády tak, aby početně odpovídala té české. Druhá část vyhoštěných pracovníků 
opustila Česko v květnu.

Česká dezinformační scéna reagovala na tato obvinění prakticky okamžitě. Nepřekvapivě, 
vzhledem k  dlouhodobým prokremelským trendům, na které i Bezpečnostní centrum 

79 V této výroční zprávě se věnujeme české dezinformační scéně, pro dezinformační výroky českých poslanců týkajících 
se výbuchu ve Vrběticích viz report  
Přehled dezinformačních a pro-kremelských vyjádření o kauze Vrbětice z úst českých poslanců.

80 Vrbová, Vendula, Jana Magdoňová, Kristina Roháčková. 2021. “Do výbuchu ve Vrběticích byli podle zjištění BIS zapojeni 
příslušníci ruské tajné služby, oznámil Babiš.” iRozhlas, 17. dubna 2021. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-
babis-jan-hamacek-mimoradna-tiskova-konference-ministerstvo-zahranici_2104171945_kro

81 iDnes. 2021. “Vrbětická exploze: od tun munice přes 2 mrtvé po soudy a ruské agenty.” iDnes, 17. dubna 2021.  
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrbetice-vybuch-rusko-agenti-municni-skaldy-souhrn.A210417_202654_
domaci_hm1

82 Spurný, Jaroslav, Ondřej Kundra. 2021. “Za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích stojí ruští agenti, kteří se pokusili 
zabít Skripala.” Týdeník Respekt, 17. dubna 2021. https://www.respekt.cz/agenda/za-vybuchem-municniho-skladu-
ve-vrbeticich-stoji-rusti-agenti-kteri-se-pokusili-zabit-skripala

83 Ibehej, Jaroslav. 2021. “Žádost o pomoc při pátrání po 2 osobách.” Policie České republiky, 17. dubna 2021.  
https://www.policie.cz/clanek/zadost-o-pomoc-pri-patrani-po-2-osobach.aspx

84 Grozev, Christo, Yordan Tsalov. “Senior GRU Leader Directly Involved with Czech Arms Depot Explosion.” Bellingcat, 
20. dubna 2021. https://www.bellingcat.com/news/2021/04/20/senior-gru-leader-directly-involved-with-czech-
arms-depot-explosion/

85 Spurný, Jaroslav, Ondřej Kundra. 2021. “Za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích stojí ruští agenti, kteří se pokusili 
zabít Skripala.” Týdeník Respekt, 17. dubna 2021. https://www.respekt.cz/agenda/za-vybuchem-municniho-skladu-
ve-vrbeticich-stoji-rusti-agenti-kteri-se-pokusili-zabit-skripala

86 Ministerstvo zahraničních věcí. 2021. “Česko sníží a zastropuje počet zaměstnanců ruské ambasády.” Vláda ČR, 
22. dubna 2021. https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/cesko-snizi-a-zastropuje-pocet-zamestnancu-
ruske-ambasady-187905/
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Evropské hodnoty vytrvale upozorňuje, se dezinformátoři z  drtivé většiny postavili proti 
českým bezpečnostním složkám a naopak na stranu Ruské federace.
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Počet článků na sledovaných webech zmiňujících události ve Vrběticích 
a počet interakcí spojených s nimi na Facebooku za rok 2021

počet článků počet interakcí na Facebooku

Graf č.3

Na přiloženém grafu můžeme vidět počty článků zmiňujících Vrbětice po týdnech za rok 
2021. Nejčastějších narativů je několik a jednotlivé dezinformace z nich následně vychází. 
Za obecně platné by se dalo považovat podkopávání důvěry v  české instituce a přebírání 
oficiálních prohlášení ruské strany.87

#1 Popírání role ruské rozvědky GRU na výbuchu

Nejobecnějším narativem napříč českou dezinformační scénou se stalo popírání role 
GRU, respektive Ruské federace, na událostech ve Vrběticích. V návaznosti na to odmítali 
dezinformátoři přijmout oficiální verzi českých zpravodajských služeb. 

Často se objevovaly články, které údajnou nedůvěryhodnost odhalení BIS spojovaly 
s  načasováním88 celého případu – sedm let po událostech. Podle těchto textů stojí za 
obviněním ve skutečnosti snaha89 zapojit se do současných90 kroků namířených (dle jejich 
názoru na věc) proti Rusku.

87 Narativy nejsou uvedeny dle četnosti.
88 Pokorný, Jiří. 2021. “Kolotoč hysterie a lží v kauze Vrbětice.” Infokurýr, 16. května 2021.  

http://www.infokuryr.cz/n/2021/05/16/kolotoc-hysterie-a-lzi-v-kauze-vrbetice/
89 Sputnik Česká republika. 2021. “‘Klasický protiruský folklór.’ Poslanec Blaha si posvítil na způsoby eskalace vztahů na 

rusko-ukrajinské hranici.” Sputnik Česká republika, 18. dubna 2021. https://cz.sputniknews.com/20210418/klasicky-
protirusky-folklor-poslanec-blaha-si-posvitil-na-zpusoby-eskalace-vztahu-na-13495713.html

90 Sputnik Česká republika. 2021. “‘Generální manager Putin by se měl nad agenty GRU zamyslet.’ Poslanec Valenta si 
nebral servítky s ruskými špiony.” Sputnik Česká republika, 18. dubna 2021. https://cz.sputniknews.com/20210418/
generalni-manager-putin-by-se-mel-nad-agenty-gru-zamyslet-poslanec-valenta-si-nebral-servitky-s-13498923.html
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Obvinění bývala označovaná91 za protiruská, důkazů podle dezinformátorů není dostatek.

Ukázka z článku z ruského oficiálního kanálu Sputnik92:

Screenshot pořízen: 12. listopadu 2021

91 Pokorný, Jiří. 2021. “Kolotoč hysterie a lží v kauze Vrbětice.” Infokurýr, 16. května 2021.  
http://www.infokuryr.cz/n/2021/05/16/kolotoc-hysterie-a-lzi-v-kauze-vrbetice/

92 Sputnik Česká republika. 2021. “‘Generální manager Putin by se měl nad agenty GRU zamyslet.’ Poslanec Valenta si 
nebral servítky s ruskými špiony.” Sputnik Česká republika, 18. dubna 2021. https://cz.sputniknews.com/20210418/
generalni-manager-putin-by-se-mel-nad-agenty-gru-zamyslet-poslanec-valenta-si-nebral-servitky-s-13498923.html
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#2 Prezentace obvinění jako účelové kauzy

Velmi časté bylo popisování obvinění vznesených českou vládou jako účelových, prezentováno 
bylo několik možných scénářů.

V různých podobách se objevovaly články o údajné hře západních zpravodajských služeb, jak 
těch českých (pro víc informací viz narativ o útocích na BIS), tak i ze strany americké CIA.93 
Jedna z linek také popisuje údajné propojení94 CIA, BIS a jejího ředitele Koudelky.

S tím úzce souvisí i další z frekventovaných narativů, který v odhalení vidí vliv až nátlak Západu 
na Českou republiku a její údajné podřízení95 těmto zemím. Web Zvědavec přinesl96 překlad 
článku, ve kterém se uvádí mimo jiné následující: „Česká republika je v podstatě okupovaným 
územím USA, prozápadním loutkovým režimem, který se řídí příkazy z Washingtonu. Totéž platí 
o většině evropských zemí. Síly Pentagonu je okupují. CIA a další temné síly USA je zamořují.“ 

V  souvislosti s  probíhajícím tendrem na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany psali97 
dezinformátoři o propojení „kauzy Vrbětice“ se snahou vyloučit98 ruský Rosatom z  tohoto 
tendru, například ve prospěch americké společnosti Westinghouse.

Dalším tématem spojovaným s Vrběticemi, potažmo s jejich načasováním, bylo prohlášení99 
běloruského lídra Alexandra Lukašenka o údajných plánech amerických tajných služeb 
k  atentátu na jeho osobu. Oznámení o vinících v  kauze vrbětických výbuchů mělo být 
podle některých ruských100 diplomatů načasované k  odvedení pozornosti od snahy o puč 

93 Suja, Miroslav. 2021. “Vrbětice smrdia akciou CIA a BIS.” Czech Free Press,  24. dubna 2021.  
https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/vrbetice-smrdia-akciou-cia-a-bis.html

94 Korejs, Marek. 2021. “Notičky z USA. Babiš na tiskovce vypadal, že se rozbrečí. Stvořitel Drahoše a Pavla vylezl z nory. 
Vyoral o týdnu války s Ruskem.” Parlamentní listy, 23. dubna 2021.  
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Noticky-z-USA-Babis-na-tiskovce-vypadal-ze-se-rozbreci-
Stvoritel-Drahose-a-Pavla-vylezl-z-nory-Vyoral-o-tydnu-valky-s-Ruskem-661713

95 CZ24.NEWS. 2021. “Spolková země Česko. Užitečný idiot, kterého občas poplácají po bůčku. Při představě liberálních 
úderníků ve vládě se komentátor Tomáš Vyoral křižuje.” CZ24.NEWS, 22. května 2021.  
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96 Lendman, Stephen. 2021. “Za vyhoštěním ruských diplomatů z Česka stojí Bidenův režim.” Zvědavec, 22. dubna 2021. 
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98 Szaban, Oldřich. 2021. “Pro koho se šila kauza Vrbětice? Exposlanec ukazuje na tendr Dukovan.” Parlamentní listy, 
1. května 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pro-koho-se-sila-kauza-Vrbetice-Exposlanec-
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99 BBC News. 2021. “Putin Warns of Tough Russian Action If West Crosses ‘Red Line’.” BBC News, 21. dubna 2021.  
https://www.bbc.com/news/world-europe-56828813

100 Dziuba, Daryna. 2021. “Vrbětice mají zastínit zprávy o atentátu na Lukašenka, píší v Rusku.” Seznam Zprávy, 
20. dubna 2021.  
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vrbetice-maji-zastinit-zpravy-o-atentatu-na-lukasenka-pisi-v-rusku-151249
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v  Bělorusku. Obvinění měla podle nich být zinscenovaná.101 Čeští dezinformátoři toto 
vysvětlení převzali.102

Článek z webu Czech Free Press103:

#3 Útoky na Bezpečnostní informační službu

Útoky na Bezpečnostní informační službu a jejího ředitele Michala Koudelku jsou na 
dezinformační scéně dlouhodobým trendem, popsali jsme ho jak ve Výroční zprávě o stavu 
české dezinformační scény za rok 2019104, tak i v té za rok 2020105.

101 iRozhlas. 2021. “Běloruští politici: oznámení o Vrběticích má zastínit plánovaný převrat v naší zemi. Je to 
zinscenované.” iRozhlas, 18. dubna 2021. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/alexandr-lukasenko-belorusko-prevrat-
rusko-vrbetice-vyhosteni-diplomatu_2104181139_dok

102 Vedoucí kolotoče. 2021. “Běloruská KGB: Česko v sobotu vyhovělo americké CIA s urgentní žádostí o odvedení mediální 
pozornosti od Minsku kvůli odhalení Operace Silence v Moskvě, kde americká CIA přišla o dva assety.” Aeronet, 
23. dubna 2021.  
https://aeronet.cz/news/beloruska-kgb-cesko-v-sobotu-vyhovelo-americke-cia-s-urgentni-zadosti-o-odvedeni-
medialni-pozornosti-od-minsku-kvuli-odhaleni-operace-silence-v-moskve-kde-americka-cia-prisla-o-dva-assety/

103 Suja, Miroslav. 2021. “Vrbětice smrdia akciou CIA a BIS.” Czech Free Press,  24. dubna 2021.  
https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/vrbetice-smrdia-akciou-cia-a-bis.html

104 Krátka Špalková, Veronika. 2021. “VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU ČESKÉ DEZINFORMAČNÍ SCÉNY ZA ROK 2019.” 
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 20. ledna 2021. https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/
Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_rok_2019.pdf

105 Krátka Špalková, Veronika, Jindřich Přívratský, Matěj Pastír, Zuzana Činčerová. “VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU ČESKÉ 
DEZINFORMAČNÍ SCÉNY ZA ROK 2020.” Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 29. listopadu 2021.  
https://europeanvalues.cz/wpcontent/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_
rok_2019.pdf

http://www.europeanvalues.cz/cs
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/alexandr-lukasenko-belorusko-prevrat-rusko-vrbetice-vyhosteni-diplomatu_2104181139_dok
https://aeronet.cz/news/beloruska-kgb-cesko-v-sobotu-vyhovelo-americke-cia-s-urgentni-zadosti-o-odvedeni-medialni-pozornosti-od-minsku-kvuli-odhaleni-operace-silence-v-moskve-kde-americka-cia-prisla-o-dva-assety/
https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/vrbetice-smrdia-akciou-cia-a-bis.html
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_rok_2019.pdf
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_rok_2019.pdf
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_za_rok_2020.pdf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/alexandr-lukasenko-belorusko-prevrat-rusko-vrbetice-vyhosteni-diplomatu_2104181139_dok
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/alexandr-lukasenko-belorusko-prevrat-rusko-vrbetice-vyhosteni-diplomatu_2104181139_dok
https://aeronet.cz/news/beloruska-kgb-cesko-v-sobotu-vyhovelo-americke-cia-s-urgentni-zadosti-o-odvedeni-medialni-pozornosti-od-minsku-kvuli-odhaleni-operace-silence-v-moskve-kde-americka-cia-prisla-o-dva-assety/
https://aeronet.cz/news/beloruska-kgb-cesko-v-sobotu-vyhovelo-americke-cia-s-urgentni-zadosti-o-odvedeni-medialni-pozornosti-od-minsku-kvuli-odhaleni-operace-silence-v-moskve-kde-americka-cia-prisla-o-dva-assety/
https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/vrbetice-smrdia-akciou-cia-a-bis.html
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_rok_2019.pdf
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_rok_2019.pdf
https://europeanvalues.cz/wpcontent/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_rok_2019.pdf
https://europeanvalues.cz/wpcontent/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_rok_2019.pdf


38

Po odhalení BIS o roli ruských zpravodajců v případu Vrbětice tedy opět vycházely podobné 
články. Jedním z  údajných důkazů nedůvěryhodnosti BIS má být podle dezinformátorů 
ocenění106 Koudelky americkou CIA, které obdržel v roce 2019.

Zpravodajské služby bývají označovány107 za nedůvěryhodné a tato tvrzení bývají postavena 
na příkladu americké invaze do Iráku v roce 2003.

#4 Amplifikace (oficiálních) ruských prohlášení

Česká dezinformační scéna se ve svých článcích do jisté míry inspirovala oficiálními 
prohlášeními vysokých ruských představitelů. Tímto způsobem byly do českého informačního 
prostoru dostávány postoje Ruské federace k  odhalení českých zpravodajských služeb. 
Opakovaně se tak objevovalo popírání108 ruské viny.

Šířený byl například výrok ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který obvinil109 Česko 
z porušování smlouvy zakazující výrobu, používání a skladování protipěchotních min. Toto 
tvrzení označilo110 české ministerstvo obrany za dezinformaci.111

Na následujícím grafu můžeme pozorovat zajímavý trend. Sputnik, propagandistický kanál 
Ruské federace, je de facto vlastněný ruskou vládou. Jeho výstupy proto můžeme považovat 
za jisté tlumočení oficiálních postojů ruských (nejen) vládních představitelů. V souvislosti 
s odhalením ruské role ve Vrběticích v roce 2014 měla ruská strana jasný motiv na vykreslení 
situace ve svůj prospěch a jedním z použitých nástrojů byla právě i česká odnož Sputniku. 
Články publikované na tomto webu v určité měsíce tvořily přibližně 10–20 % veškerého 
obsahu na toto téma na českých dezinformačních webech. Pro porovnání tvořily za celý rok 
2021 články na Sputniku jen o něco málo přes 8 % z jejich celkového počtu.

106 Suja, Miroslav. 2021. “Znamená to snad, že zprávě BIS o Vrběticích nevěříte?” Czech Free Press, 2. května 2021.  
https://www.czechfreepress.cz/podoteky/znamena-to-snad-ze-zprave-bis-o-vrbeticich-neverite.html

107 Sputnik Česká republika. 2021. “To všichni Češi jedou na heroinu, ptá se Chmelár. Jak lze věřit tajným službám po 
Iráku, diví se.” Sputnik Česká republika, 23. dubna 2021. https://cz.sputniknews.com/20210423/to-vsichni-cesi-
jedou-na-heroinu-pta-se-chmelar-jak-lze-verit-tajnym-sluzbam-po-iraku-divi-se-14238426.html

108 Sputnik Česká republika. 2021. “Zacharovová okomentovala výroky českých politiků o explozích ve Vrběticích slovy 
z ruské klasiky.” Sputnik Česká republika, 27. června 2021. https://cz.sputniknews.com/20210627/zacharovova-
okomentovala-vyroky-ceskych-politiku-o-explozich-ve-vrbeticich-slovy-z-ruske-klasiky-14977365.html

109 VK. 2021. “SKANDÁL VRBĚTICE SE PROHLUBUJE, SERGEJ LAVROV OBVINIL ČESKOU REPUBLIKU Z PORUŠOVÁNÍ A 
OBCHÁZENÍ OTTAWSKÉ ÚMLUVY ICBL NA ZÁKAZ VÝROBY, SKLADOVÁNÍ A PŘECHOVÁVÁNÍ PROTIPĚCHOTNÍCH MIN! 
MOSKVA POŽADUJE ZAHÁJENÍ VYŠETŘOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY KVŮLI OBCHODU SE ZAKÁZANOU PROTIPĚCHOTNÍ 
MUNICÍ!” CZ24.NEWS, 27. dubna 2021. https://cz24.news/skandal-vrbetice-se-prohlubuje-sergej-lavrov-obvinil-
ceskou-republiku-z-porusovani-a-obchazeni-ottawske-umluvy-icbl-na-zakaz-vyroby-skladovani-a-prechovavani-
protipechotnich-min-moskva-pozaduje-zah/

110 iRozhlas. 2021. “‘Klasický případ šíření dezinformace.’ Ve Vrběticích se podle resortu obrany nenacházely protipěchotní 
miny.” iRozhlas, 26. dubna 2021. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ministerstvo-obrany-vrbetice-protipechotni-
miny-dezinformace-vybuch_2104262019_dok

111 V minulosti se konal soud s několika osobami a firmami, které byly obviněny ze skladování zakázaných protipěchotních 
min ve Vrběticích, obžalovaní byli ale zproštěni viny. Soud se netýkal firmy Imex Group, která měla pronajaté vybuchlé 
sklady.
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#5 Snahy o rozeštvávání Západu

Dalším zajímavým narativem byla reakce na české spojence a jejich (ne)reakci na odhalení 
České republiky. Dezinformační scéna tímto pokračovala ve snaze zpochybňovat naše 
ukotvení v západních strukturách a snažila se navodit dojem, že se za Česko žádný ze spojenců 
nepostavil. Vůbec ale nereflektovala v něčem zmatené a rozpačité112 vládní a diplomatické 
požadavky o spojeneckou reakci.

Vycházely tak články s titulky jako „(...) Představa, že slovu české diplomacie bude v EU někdy 
nasloucháno, je naivní iluzí“113 nebo „(...) Vrbětice zajímají výjimečně jen některé nudící se 
poslance v EP“114.

112 Čaban, Martin. 2021. “Komentář: O ‘útoku na zboží’ má mluvit Kreml. Ne český premiér.” Seznam Zprávy, 
20. dubna 2021.  
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komentar-o-utoku-na-zbozi-ma-mluvit-kreml-ne-cesky-premier-151339

113 Sputnik Česká republika. 2021. “Zbořil: Představa, že slovu české diplomacie bude v EU někdy nasloucháno, je naivní 
iluzí.” Sputnik Česká republika, 23. května 2021. https://cz.sputniknews.com/20210523/zboril-predstava-ze-slovu-
ceske-diplomacie-bude-v-eu-nekdy-naslouchano-je-naivni-iluzi-14584584.html

114 První zprávy. 2021. “Zbořil: Vrbětice zajímají výjimečně jen některé nudící se poslance v EP.” První zprávy, 
22. května 2021. https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/zboril-vrbetice-zajimaji-vyjimecne-jen-nektere-nudici-
se-poslance-v-ep/
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V podobném duchu se nesl115 i článek od Lubomíra Mana,116 který byl postupně publikován 
jedenáctkrát na osmi dezinformačních webech. Podle něj „pro vztah mezi námi a Západem 
bude vždy platit a nižádným způsobem se to nedá zvrátit, že my budeme pokud možno už vždy 
jejich, ale oni nebudou nikdy naši“.

#6 Reakce na projev Miloše Zemana z 25. dubna 2021 a jeho pozdější prohlášení

Po předchozím týdenním mlčení pronesl prezident Zeman 25. dubna 2021 mimořádný projev 
k odhalené roli GRU ve vrbětických výbuších. Část jeho vyjádření se nezakládala117 na pravdě, 
část byla vytržená z  kontextu a část byla podaná manipulativním způsobem. Jeho výroky 
podrobněji analyzoval například iRozhlas118 či DeníkN119.

Na dezinformačních webech ovšem výrazně rezonovalo120 prohlášení o tom, že údajně 
„neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu“. Také 
zarezonovala Zemanova slova o dvou vyšetřovacích verzích121 – tedy že se mohlo jednat 
o nesprávnou manipulaci, nebo o akci cizí rozvědky.

Ruské propagandě a dezinformační kampani o vrbětické kauze napomáhali kromě prezidenta 
i členové vlády jako Marie Benešová nebo premiér Andrej Babiš. Jejich dezinformační 
a pro-kremelské výroky kromě českých dezinformačních webů často opakovaly také ruské 
státní informační kanály. Babiš výrazně přispěl k šíření dezinformačního narativu o tom, že 
útok na Vrbětice byl pouze „útok na zboží“. Toto tvrzení přebraly dezinformační weby po tom, 
co jej řekl na tiskové konferenci. Babiš se následně pod tíhou kritiky opozice i veřejnosti za 
tento výrok omluvil a vzal jej zpět. Kromě toho se však na šíření prokremelských narativů 
podíleli také poslanci, a to především z krajně pravicových a krajně levicových stran. Celkový 
přehled jejich výroků Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty zpracovalo v reportu Přehled 
dezinformačních a pro-kremelských vyjádření o kauze Vrbětice z úst českých poslanců122. 

115 Man, Lubomír. 2021. “Farský a Skopeček se shodli – málo jsme protirusky ječeli.” Vox Populi Blog, 21. května 2021. 
https://voxpopuliblog.cz/farsky-a-skopecek-se-shodli-malo-jsme-protirusky-jeceli/

116 Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. 2021. “Doporučení Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty: Česko by 
mělo okamžitě podpořit a prosadit tvrdé (případně i jednostranné) sankce proti běloruskému režimu.” Bezpečnostní 
centrum Evropské hodnoty, 26. května 2021. https://preview.mailerlite.com/w5e9o1

117 Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. 2021. “Doporučení Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty: Poslanecká 
sněmovna PČR by měla přijmout usnesení podporující vládu ve vymáhání po Rusku odškodnění za výbuchy ve 
Vrběticích.” Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 28. dubna 2021.  https://preview.mailerlite.com/m6z8p1

118 Svoboda, Vítek. 2021. “Sedm nepřesností Miloše Zemana. Fakta usvědčují prezidenta z nepravdivých tvrzení.” iRozhlas, 
25. dubna 2021.  
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/milos-zeman-projev-tv-prima-ustava-policie-vrbetice_2104251923_vis

119 Wirnitzer, Jan. 2021. “Analyzujeme body, v nichž Zeman vnesl do vrbětické kauzy zmatek, manipulace i lži.” Deník N, 
25. dubna 2021. https://denikn.cz/612638/analyzujeme-body-v-nichz-zeman-vnesl-do-vrbeticke-kauzy-zmatek-
manipulace-i-lzi/%C2%A8

120 VK. 2021. “Prezident Miloš Zeman to prásknul: Neexistují důkazy a ani svědectví, že by tito dva agenti GRU byli ve 
vrbětickém areálu, uvádí se v utajované zprávě BIS!” Infokurýr, 25. dubna 2021,  
http://www.infokuryr.cz/n/2021/04/25/1126/

121 Vefnerová, Vanda. 2021. “Podvodník Kroupa. Vrbětice? Nová verze. Zeman jel bomby, budil strach už předem.” 
Parlamentní listy, 16. května 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Podvodnik-Kroupa-Vrbetice-Nova-
verze-Zeman-jel-bomby-budil-strach-uz-predem-664192

122 Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. 2021. “Přehled dezinformačních a pro-kremelských vyjádření o kauze 
Vrbětice z úst českých poslanců”. Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 6. října 2021.  
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/10/REPORT_CZ_VRBETICE_POSLANCI.pdf
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Ukázka z článku na webu Aeronet123, který využil slova Miloše Zemana:

Screenshot pořízen: 23. ledna 2022

123 Vedoucí kolotoče. 2022. “Prezident Miloš Zeman to prásknul: Neexistují důkazy a ani svědectví, že by tito dva agenti 
GRU byli ve vrbětickém areálu, uvádí se v utajované zprávě BIS! Tuto větu si v ní prezident podtrhl! A je to venku!” 
Aeronet, přístup 22. března 2022.  
https://aeronet.cz/news/prezident-milos-zeman-to-prasknul-neexistuji-dukazy-a-ani-svedectvi-ze-by-tito-dva-
agenti-gru-byli-ve-vrbetickem-arealu-uvadi-se-v-utajovane-zprave-bis-tuto-vetu-si-v-ni-prezident-podtrhl/

http://www.europeanvalues.cz/cs
https://aeronet.cz/news/prezident-milos-zeman-to-prasknul-neexistuji-dukazy-a-ani-svedectvi-ze-by-tito-dva-agenti-gru-byli-ve-vrbetickem-arealu-uvadi-se-v-utajovane-zprave-bis-tuto-vetu-si-v-ni-prezident-podtrhl/
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Česká kauza #3 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

V pátek 8. a v sobotu 9. října 2021 se v České republice konaly124 volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Přihlásilo125 se 22 stran, hnutí či koalic.

Volby vyhrála126 koalice SPOLU, skládající se ze stran ODS, KDU-ČSL a TOP09. Získala 27,8 %. 
Na druhém místě skončilo hnutí ANO s 27,1 %, třetí byla koalice Pirátů a Starostů s 15,6 %. 
Poslední stranou, která se do Poslanecké sněmovny dostala, byla SPD s 9,6 %.
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Volby se výraznějším tématem staly na začátku července 2021 během hlasování o novele 
v Poslanecké sněmovně, která by umožnila127 volit lidem v karanténě. Hlasování blokoval128 
tehdejší poslanec Lubomír Volný, protože tvrdil, že takový způsob hlasování povede 
k manipulaci volebních výsledků ve prospěch jiných stran. Na jeho ničím nepodložené postoje 
souhlasně reagovala129 i dezinformační scéna. Jako „důkaz“ byly dávány za příklad americké 

124 Ministerstvo vnitra České republiky. 2022. “Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021.” 
Ministerstvo vnitra České republiky, přístup 22. března 2022.  
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22287964&amp;docType=ART&amp;chnum=3

125 Vokřál, Jiří, Daniel Severa. 2021. “Kdo kandiduje v podzimních volbách do poslanecké sněmovny.” Seznam Zprávy, 
3. září 2021. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-2021-kdo-kandiduje-a-koho-volit-173806

126 iRozhlas. 2022. “Výsledky Voleb 2021.” iRozhlas, přístup 22. března 2022.  
https://www.irozhlas.cz/volby/parlamentni-volby-2021

127 Advokátní deník. 2021. “V podzimních volbách do PS bude opět možné volit z karantény - legislativa.” Advokátní deník, 
8. července 2021.  
https://advokatnidenik.cz/2021/07/08/v-podzimnich-volbach-do-ps-bude-opet-mozne-volit-z-karanteny/

128 Brožovská, Natálie. 2021. “Než začala bitka s policisty... Volný mezi fanoušky varoval: Vaše hlasy vyhodí, zfalšují volby.” 
Parlamentní listy, 7. července 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nez-zacala-bitka-s-policisty-
Volny-mezi-fanousky-varoval-Vase-hlasy-vyhodi-zfalsuji-volby-669881

129 VK. 2021. “ČESKÁ POSLANECKÁ SNĚMOVNA NEBEZPEČNOU NOVELOU VOLEBNÍHO ZÁKONA OTEVŘELA PROSTOR 
PRO MANIPULACI VÝSLEDKŮ VOLEB BEZ JAKÉHOKOLIV DOZORU!” CZ24.NEWS, 9. července 2021.  
https://cz24.news/ceska-poslanecka-snemovna-nebezpecnou-novelou-volebniho-zakona-otevrela-prostor-pro-
manipulaci-vysledku-voleb-bez-jakehokoliv-dozoru/
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http://www.infokuryr.cz/n/2021/07/09/poslanecka-snemovna-s-jednomyslnou-podporou-spd-schvalila-nebezpecnou-novelu-volebniho-zakona/
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22287964&amp;docType=ART&amp;chnum=3
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prezidentské volby130 a údajné falšování výsledků (které bylo ovšem vyvráceno131 a Trump se 
svými žalobami neuspěl132). Dezinformátoři totiž dlouhodobě vystupují proti korespondenční 
volbě, protože podle nich skýtá právě rizika manipulace volebních výsledků.

Reference na volby se znovu ve větší míře objevily v září v souvislosti s konáním studentských 
voleb 20. a 21. září 2021 na středních školách. Studentské volby jsou projekt133 Člověka v tísni 
umožňující středoškolákům vyzkoušet si principy zastupitelské demokracie. Letos v  nich 
vyhrála134 koalice Pirátů a Starostů, druhá skončila koalice SPOLU, následovalo hnutí ANO 
a poslední stranou, která by se do Sněmovny dostala, byla Strana Zelených. Dezinformační 
scéna viděla tuto akci velmi negativně, byla to podle ní například ukázka „zpolitizovaného 
školství“135 nebo rovnou „vymývání mozků“, indoktrinace136 a snaha ovlivnit volby skutečné.

Prohlášení, že volby budou zmanipulované, začala nabírat na intenzitě koncem září. 
Kromě toho dezinformátoři dopředu avizovali, že budou nespravedlivé či nedemokratické. 
Jednak napadali předvolební průzkumy za to, že jsou údajně zmanipulované137, a útočili na 
veřejnoprávní média kvůli údajné nevyváženosti.138 Byly také publikované články označující 
existenci předvolebních koalic za nedemokratické139 řešení.

Ukázka z článku namířeného proti předvolebním koalicím z webu Czech Free Press140:

130 VK. 2021. “Poslanecká sněmovna s jednomyslnou podporou SPD schválila nebezpečnou novelu volebního zákona…” 
Infokurýr, 9. července 2021. http://www.infokuryr.cz/n/2021/07/09/poslanecka-snemovna-s-jednomyslnou-
podporou-spd-schvalila-nebezpecnou-novelu-volebniho-zakona/

131 iRozhlas. 2020. “Prezidentské volby byly bezpečné, tvrdí američtí kybernetici. O falšování lístků nemají žádné důkazy.” 
iRozhlas, 13. listopadu 2020. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/americke-volby-bezpecnost-volebni-listky-
stiznosti-dezinformace_2011130646_kar

132 iRozhlas. 2021. “Americký federální soud zamítl další žalobu, která měla zvrátit Trumpovu volební prohru.” iRozhlas, 
2. ledna 2021.  
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/volby-usa-donald-trump-texas-kongres-zamitnuta-zaloba_2101020629_kro

133 JSNS. 2022. “Studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021.” JSNS, přístup 
22. března 2022. https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby

134 JSNS. 2022. “Výsledky Studentských voleb do poslanecké sněmovny 2021.” JSNS, přístup 22. března 2022.  
https://www.jsns.cz/nove/projekty/studentske_volby/poslanecka-snemovna-2021/vysledky/sv_parlamentni_2021_
vysledky.pdf

135 Malý, Michal. 2021. “Od Hitlerjugend K Merkeljugend, či Eurojugend a poslušné Evropě.” Necenzurujeme, 22. září 2021. 
https://www.necenzurujeme.cz/michal-maly/2804/od-hitlerjugend-k-merkeljugend-ci-eurojugend-a-poslusne-
evrope.html

136 Kulhavý, Jindřich. 2021. “Vymývání mozku je účinné.” Pravý prostor, 23. září 2021.  
https://pravyprostor.cz/vymyvani-mozku-je-ucinne/

137 Pokorný, Petr. 2021. “Jak srazit na kolena Trikolóru, aby se jí lidé báli volit? Umlčet a zfalšovat průzkumy!” CZ24.NEWS, 
3. října 2021. https://cz24.news/jak-srazit-na-kolena-trikoloru-aby-se-ji-lide-bali-volit-umlcet-a-zfalsovat-pruzkumy/

138 Hora, David. 2021. “Bruselská pětka. Z řiti už jim koukají jen chodidla. Přesně proto ČR potřebuje skutečnou pravici, 
říká Štěpánek.” Parlamentní listy, 3. října 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Bruselska-petka-Z-
riti-uz-jim-koukaji-jen-chodidla-Presne-proto-CR-potrebuje-skutecnou-pravici-rika-Stepanek-678929

139 Baťa, Jiří. 2021. “Tomu se říká demokracie? To je koalicodemokracie!” Czech Free Press, 30. září 2021.  
https://www.czechfreepress.cz/jiri-bata/tomu-se-rika-demokracie-to-je-koalicodemokracie.html

140 Ibid.
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Screenshot pořízen: 12. prosince 2021

K  těmto dvěma narativům snažícím se podkopávat legitimitu voleb – údajné zaujatosti141 
veřejnoprávních médií a nedemokratičnosti142 předvolebních koalic – se těsně před volbami 
přidala i kauza tzv. Pandora Papers143. Dezinformátoři (stejně jako sám Andrej Babiš144) 
viděli145 načasování odhalení jako účelové, s cílem zajistit prohru hnutí ANO.

Po zveřejnění výsledků začaly vycházet i články s katastrofickými  předpověďmi, kam 
další vláda povede Českou republiku. Populárním se stal například komentář slovenského 
historika a představitele slovenské dezinformační scény Eduarda Chmelára, ve kterém 

141 Sputnik Česká republika. 2021. “Zbořil o výsledku voleb: Prohráli ti, kteří si nevšimli změn, a teprve teď se o nich začnou 
dozvídat.” Sputnik Česká republika, 10. října 2021. https://cz.sputniknews.com/20211010/zboril-o-vysledku-voleb-
prohrali-ti-kteri-si-nevsimli-zmen-a-teprve-ted-se-o-nich-zacnou-dozvidat-16119823.html

142 Hájek, Petr. 2021. “Petr Hájek: 1 000 000 ztracených: Výsledky voleb věrně zobrazují naši patafyzickou realitu. Babiš ji 
už nebude moci skrývat. Kavárna bude vládnout většině. Kdo za to může? A co prezident? Vlastenci do podzemí? Zvrat 
na obzoru.” CZ24.NEWS, 10. října 2021. https://cz24.news/petr-hajek-1-000-000-ztracenych-vysledky-voleb-verne-
zobrazuji-nasi-patafyzickou-realitu-babis-ji-uz-nebude-moci-skryvat-kavarna-bude-vladnout-vetsine-kdo-za-to-
muze-a-co-prezident-vlastenci-do/

143 Dne 3. října 2021 Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů zveřejnilo 12 milionů uniklých dokumentů o 
daňových únicích a praní špinavých peněz skrze přesuny kapitálu do offshorových společností. Projektu se účastnilo 
kolem šesti set investigativních novinářů ze 117 zemí, v Česku dokumenty Pandora Papers zveřejnil web Investigace.cz. 
V kauze figuruje řada významných osobností a politiků, včetně Andreje Babiše (ANO), ten měl do daňových rájů vyvést 
téměř 400 milionů korun, za které si posléze pořídil nemovitosti na francouzské Riviéře.

144 Deml, Ondřej. 2021. “Pandora Papers viní Babiše i další osobnosti ze zneužívání offshorů. Premiér to odmítá.” ČT24, 
3. října 2021. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3380286-pandora-papers-tvrdi-ze-babis-si-poslal-400-milionu-
korun-pres-offshorove-firmy

145 VK. 2021. “Operace Pandora Papers byla spuštěna 5 dní před volbami v ČR s cílem dosadit k moci Pirátskou stranu 
za každou cenu, v pozadí operace stojí George Soros a jeho Open Society Foundations, která sponzoruje všechny 
subjekty podílející se na operaci! Máme důkazy! Proč se Andrej Babiš znelíbil globalistům? Připojil ČR příliš těsně k 
americkým neoconům a jejich vizi Trojmoří bez islámské migrace, a to mu globalisté neodpustí! Konceptuální Sofiina 
volba pro voliče, kterou nemusí vůbec strávit! Buď Andrej Babiš, anebo Piráti u moci a s nimi všichni Sórošovi kluci 
a holky z neziskovek a ze spřátelených médií, úplně stejně jako na Slovensku po roce 2018!” Aeronet, 4. října 2021. 
https://aeronet.cz/news/operace-pandora-papers-byla-spustena-5-dni-pred-volbami-v-cr-s-cilem-dosadit-k-moci-
piratskou-stranu-za-kazdou-cenu-v-pozadi-operace-stoji-george-soros-a-jeho-open-society-foundations/
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mimo jiné píše146: „V každém případě tyto volby dramaticky překreslily politickou mapu České 
republiky. Znamenají konec systému standardních politických stran. Znamenají i změnu 
mocenských poměrů ve Visegrádské čtyřce, což jistě vyhovuje Bruselu. V nadcházejícím 
období dramatického růstu cen energií a finanční nejistoty však znamenají i nástup nových 
rizik a nestability, které mohou tuto zemi výrazně oslabit.“

Útoky na Pirátskou stranu

Výrazným fenoménem v souvislosti s parlamentními volbami se stal postoj dezinformační 
scény k Pirátské straně, potažmo ke koalici se Starosty a Nezávislými. Když v březnu 2021 
vyšly první průzkumy přičítající této koalici možnou výhru, započala147 proti této straně 
výrazná dezinformační vlna. Ta byla zřetelně patrná i na sociálních sítích a v rámci řetězových 
e-mailů, které v našem informačním prostoru monitorují Čeští elfové.148

Za uplynulý rok vyšlo na sledovaných webech více než 12 tisíc článků zmiňujících Piráty, 
negativní sentiment jich mělo 63 % (což je jasný nárůst i v porovnání s 56 % u celkového 
množství textů vydaných na sledovaných dezinformačních webech). Například v případě 
konkurenční ODS vyšlo za rok 2021 „pouhých“ 9 tisíc a sentiment byl negativní u téměř 59 % 
z nich.

Na přiložených ukázkách jsou patrná některá z často diskutovaných témat týkajících se právě 
Pirátské strany. Mimo jiné se jednalo o manipulování pirátských postojů k migraci, typicky 
s velmi jasným emocionálním podtextem („muslimské hordy“149 apod.) nebo spekulace150 
o falšování volebních průzkumů, které jim přisuzovaly pravděpodobné vítězství ve volbách.

146 CZ24.NEWS. “Politológ Chmelár k českým voľbám: Porazených je príliš veľa – VÝSLEDOK VOLIEB V ČESKU 
PREDSTAVUJE ČISTÚ KATASTROFU PRE ČESKÝ NÁROD!” CZ24.NEWS, 10. října 2021.  
https://cz24.news/politolog-chmelar-k-ceskym-volbam-porazenych-je-prilis-vela-vysledok-volieb-v-cesku-
predstavuje-cistu-katastrofu-pre-cesky-narod/

147 Pergler, Tomáš. 2021. “Pod palbou hoaxů. Piráti zakoušejí odvrácenou stranu popularity.” Seznam Zprávy, 
25. března 2021.  
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pod-palbou-hoaxu-pirati-zakouseji-odvracenou-stranu-popularity-148340

148 Čeští elfové. “Analýza: Dezinfo-útoky na Piráty.” Čeští elfové, 12. října 2021.  
https://cesti-elfove.cz/analyza-dezinfo-utoky-na-piraty/

149 Hájek, Petr. 2021. “Spiknutí nových bolševiků jde do finále: Piráti a jejich spojenci nejsou “omyl”. Plán již ze “zlatých 
šedesátých”. Převrat nás do toho vtáhl. Teprve nyní jde o vše. Kovidismus i zelená lež jako nástroje. Kolaboranti v čele. 
Podvolíme se?” Protiproud, 2. května 2021. https://www.protiproud.cz/politika/5776-spiknuti-novych-bolseviku-jde-
do-finale-pirati-a-jejich-spojenci-nejsou-omyl-plan-jiz-ze-zlatych-sedesatych-prevrat-nas-do-toho-vtahl-teprve-
nyni-jde-o-vse-kovidismus-i-zelena-lez-jako-nastroje-kolaboranti-v-cele-podvolime-se.htm

150 První Zprávy. 2021. “Erik Best: Taky si myslíte, že Kantar s Moravcem falšují průzkumy?” První Zprávy, 27. března 2021. 
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/erik-besttaky-si-myslite-ze-kantar-s-moravcem-falsuji-pruzkumy/
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Screenshot pořízen: 12. prosince 2021

Screenshot pořízen: 12. prosince 2021
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Screenshot pořízen: 12. prosince 2021

Česká kauza #4 Útoky na Bezpečnostní informační službu a jejího šéfa Michala Koudelku

Nejen Bezpečnostní informační služba (BIS) jako instituce, ale i Michal Koudelka jako její 
ředitel jsou dlouhodobými terči české dezinformační scény. V  předchozích výročních 
zprávách z roku 2019151 a 2020152 jsme psali právě o BIS jako celku, vzhledem k povaze článků 
vycházejícím o Michalu Koudelkovi však stojí jeho jméno v rámci tématu v této výroční zprávě 
za vyčlenění.

BIS je na dezinformační scéně neoblíbená, protože poměrně otevřeně varuje před ruským 
a čínským vlivem v České republice. K tematickému zaměření českých dezinformací píše153 
BIS ve své výroční zprávě z  roku 2020 následující: „Na rostoucí rizika spojená s  šířením 
lživých a manipulativních tvrzení ve společnosti upozorňuje BIS ve svých zprávách několik 

151 Krátka Špalková, Veronika. 2021. “VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU ČESKÉ DEZINFORMAČNÍ SCÉNY ZA ROK 2019.” 
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 20. ledna 2021. https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/
Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_rok_2019.pdf

152 Krátka Špalková, Veronika, Jindřich Přívratský, Matěj Pastír, Zuzana Činčerová. “VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU ČESKÉ 
DEZINFORMAČNÍ SCÉNY ZA ROK 2020.” Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 29. listopadu 2021.  
https://europeanvalues.cz/wpcontent/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_
rok_2019.pdf

153 Bezpečnostní informační služba. 2021. “Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2020” Bezpečnostní 
informační služba, 23. listopadu 2021.  
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2020-vz-cz-2.pdf
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posledních let. Takzvaná alternativní mediální scéna prezentuje vlastní či převzatý tendenčně 
zmanipulovaný či přímo lživý obsah jako „alternativní pohled“ na aktuální dění. Ačkoliv šiřitelé 
dezinformací pragmaticky rozšiřují svůj rámec o jakákoliv nová témata vzbuzující emocionální 
reakce u veřejnosti, jejich dlouhodobé příběhy se ve vztahu k ČR víceméně ustálily. Jedná se 
o kontinuální kritiku politického uspořádání a politické reprezentace, členství v EU a NATO, 
kritiku fungování těchto organizací a diskreditaci obecných liberálně demokratických hodnot. 
Tematické zaměření dezinformační produkce je tak dlouhodobě zcela v souladu se zájmy 
Ruské federace.“

I kvůli podobným veřejným prohlášením není postoj dezinformační scény vůči české 
zpravodajské službě překvapením. Vliv na to mají také aktuální kauzy, které BIS v posledních 
letech odhalila. S každou z nich se hlasy o její nespolehlivé154, ve prospěch cizí moci155 (USA) 
působící práci na sledovaných webech zesilují.

V rámci krátké rekapitulace stojí za zmínění rozbití ruské zpravodajské sítě v roce 2019, v roce 
2020 to byla tzv. kauza ricin spojená s možným ohrožením českých politiků. Kromě toho se 
každoročním tématem stává vydávání výročních zpráv, které o nebezpečí ruského a čínského 
vlivu explicitně píší. V následujícím roce 2021 přišlo dosud největší odhalení působení ruských 
tajných služeb na našem území, když v dubnu premiér s ministrem zahraničí oznámili roli 
rozvědky GRU ve vrbětickém výbuchu v roce 2014. Tento fakt jasně znázorňuje přiložený graf.
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Graf č. 6. 

154 CZ24.NEWS. 2021. “Prezident Zeman o českých tajných službách a Rusku: ‘Čučkaři z BIS si vymýšlí špiony tam, kde 
nejsou. Za těch šest let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného, ať už ruského 
nebo čínského, špiona. Dvě ze tří tajných služeb jsou naprosto zbytečné.’” CZ24.NEWS, 23. dubna 2021.  
https://cz24.news/prezident-zeman-o-ceskych-tajnych-sluzbach-a-rusku-cuckari-z-bis-si-vymysli-spiony-tam-kde-
nejsou-za-tech-sest-let-neni-zadny-konkretni-udaj-o-tom-ze-by-se-podarilo-odhalit-byt-jednoho-je/

155 Panenka, Radim. 2021. “‘Nelžete.’ BIS je pobočka CIA, četl Zeman. A ví, co s tím.” Parlamentní listy, 13. března 2021. 
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Nelzete-BIS-je-pobocka-CIA-cetl-Zeman-A-vi-co-s-tim-656973
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Kauzu Vrbětice jsme podrobněji zpracovali v  samostatné kapitole, postoj dezinformační 
scény vůči BIS a jejímu řediteli ale dobře demonstruje následující odstavec z  webu 
Protiproud156: „Britsko-americký agent v čele našich ‚tajných‘, Michal Koudelka jim sice toto 
‚sladké tajemství‘ sdělil (jak se vzápětí provalilo) už před pár dny, ale ČT kvůli tomu přerušila 
zpravodajství ve tři čtvrti na osm, kdy oba vystoupili na divadelní ‚mimořádné tiskovce‘.“ 

Titulek z článku na Asociaci nezávislých médií157:

Screenshot pořízen: 10. ledna 2022

Kromě zcela bezprecedentního oznámení týkající se Vrbětic vycházely v  souvislosti s  BIS 
a Koudelkou články v průběhu celého roku. Jednalo se jak o obecnou kritiku jeho práce, tak 
o údajné neplnění jeho povinností. Několik článků reagovalo na odhalenou prezidentskou 

156 Hájek, Petr. 2021. “Šmírácká fraška: Pokus o české 11. září. O nás v tom jde jen okrajově. Pátá kolona není jednotná? 
Babiš políbil prsten a kličkuje. Německo má problém. Nečasův efekt? Válka už začala. A tu anekdotu o Bidenovi znáte?” 
Protiproud, 18. dubna 2021. https://www.protiproud.cz/politika/5751-smiracka-fraska-pokus-o-ceske-11-zari-o-nas-
v-tom-jde-jen-okrajove-pata-kolona-neni-jednotna-babis-polibil-prsten-a-klickuje-nemecko-ma-problem-necasuv-
efekt-valka-uz-zacala-a-tu-anekdotu-o-bidenovi-znate.htm

157 Asociace nezávislých médií. 2021. “Muniční sklad ve Vrběticích cílem operace ruské GRU? Když se vytváří zpravodajská 
fabulace, musí se to umět, ale BIS se tohle nikdy nenaučí aneb Proč se vláda tak trestuhodně podřizuje a proč je BIS 
umožněno trvale klamat a poškozovat národní bezpečnost?” Asociace nezávislých médií, 20. dubna 2021.  
https://nezavislamedia.cz/municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-
fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-
je-bis-u/
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analýzu158, kterou nechal vypracovat Miloš Zeman. Zpráva kritizuje BIS za neplnění povinností, 
zamlčování určitých informací a naopak nevhodné zveřejňování jiných.

Kanál Sputnik na Zemanovu analýzu reagoval159 následovně:

Screenshot pořízen: 10. ledna 2022

Stejně jako v minulých letech se i tentokrát držel narativ označující Koudelku více či méně 
za agenta cizích zpravodajských služeb (jmenovitě americké CIA160). Jak jsme psali již 
v předchozích výročních zprávách, za důkaz Koudelkova údajného podřízení těmto tajným 
službám bývá udáváno jeho ocenění161 od CIA.

Ukázka z článku z ruského kanálu Sputnik162:

158 Aktuálně.cz. 2021. “Zamlčuje informace, neplní povinnosti. Zemanova analýza shrnuje výtky k šéfovi BIS.” Aktuálně.
cz, 3. ledna 2021. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sef-bis-podle-prezidentske-analyzy-neplni-povinnosti/
r~5c3903fe4dc911eb8b230cc47ab5f122/

159 Sputnik News Česká republika. 2021. “Pět výtek pro Koudelku: Zemanova analýza BIS jejího šéfa zdaleka nepotěší. Co 
dál?” Sputnik News Česká republika, 3. ledna 2021. https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021010313007914-
pet-vytek-pro-koudelku-zemanova-analyza-bis-jejiho-sefa-zdaleka-nepotesi-co-dal/

160 Sputnik News Česká republika. 2021. “Diplomat Drulák tvrdě o Vrběticích: Koudelka dělá to, co vidí Američanům na 
očích.” Sputnik News Česká republika, 21. dubna 2021. https://cz.sputniknews.com/20210421/diplomat-drulak-tvrde-
o-vrbeticich-koudelka-dela-to-co-vidi-americanum-na-ocich-14215653.html

161 iRozhlas. 2021. “Šéf kontrarozvědky Koudelka dostal od americké CIA prestižní Tenetovu cenu. V tichosti a utajení.” 
iRozhlas, 4. dubna 2019. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/michal-koudelka-andrej-babis-milos-zeman-
oceneni-cia-bis-oceneni-medaile_1904040733_och

162 Sputnik News Česká republika. 2021. “Diplomat Drulák tvrdě o Vrběticích: Koudelka dělá to, co vidí Američanům na 
očích.” Sputnik News Česká republika, 21. dubna 2021. https://cz.sputniknews.com/20210421/diplomat-drulak-tvrde-
o-vrbeticich-koudelka-dela-to-co-vidi-americanum-na-ocich-14215653.html
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Screenshot pořízen: 10. ledna 2022

Ředitel BIS i celá instituce jsou od roku 2018163 označováni za „čučkaře“164, což je termín 
poprvé použitý Milošem Zemanem.

V  minulém roce byla BIS zmiňována165 také v  souvislosti s  tendrem na dostavbu Jaderné 
elektrárny Dukovany, z  něhož měla být kvůli bezpečnostním rizikům vyloučena ruská 
společnost Rosatom.

Velkým tématem se stalo dočasné166 pověření Koudelky vedením BIS v srpnu 2021. V polovině 
srpna mu totiž měl končit mandát a tehdejší premiér Andrej Babiš krok vysvětloval tím, že 
je podle něj logické, aby nového ředitele následně vybrala a jmenovala vláda zvolená po 
nadcházejících podzimních volbách. Někteří komentátoři rozhodnutí označovali za ústupek 
prezidentu Zemanovi, který je ke Koudelkovi dlouhodobě kritický.

Objevoval se obecný nesouhlas s  Koudelkovou prací, Pravý prostor k  tomu například 
napsal167: „Nejsem si v této chvíli vůbec jistý, jestli je rozumné Koudelku odvolat. Jestli není 
lepší ho nechat ukolébat prodloužením mandátu a generálskou hodností a pak po volbách BIS 
krůček po krůčku ovládnout nebo jí vytrhat zuby. Jestli není lepší Koudelku odstavit změnou 

163 Guryčová, Kristýna. 2021. “Kdo jsou ‘čučkaři’? ‘Jde o nespisovný výraz původem z Moravy,’ říká jazykovědec Oliva.” 
iRozhlas, 7. prosince 2018. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/milos-zeman-cuckari-karel-oliva-bis-vyrocni-
zprava-vyznam_1812071659_kno

164 Bradávka, Jaromír. 2021. “Pozvánka na očkování.” Rukojmí, 15. ledna 2021.  
http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/11314-pozvanka-na-ockovani

165 Panenka, Radim. 2021. “‘Nelžete.’ BIS je pobočka CIA, četl Zeman. A ví, co s tím.” Parlamentní listy, 13. března 2021. 
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Nelzete-BIS-je-pobocka-CIA-cetl-Zeman-A-vi-co-s-tim-656973

166 Škoda, Jan, Marek Vrlák, Ondřej Sobola. 2021. “Vláda pověřila Koudelku dočasným vedením BIS. Jeho nástupce vybere 
nový kabinet.” ČT24, 9. srpna 2021. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3352204-babis-projedna-s-hamackem-
reditele-bis-podle-premiera-o-nem-mela-rozhodnout-az-nova

167 Vidlák. 2021. “Michal ještě může pěkně zatopit.” Pravý prostor, 7. srpna 2021.  
https://pravyprostor.cz/michal-jeste-muze-pekne-zatopit/
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zákonů o BIS než tím, že vyhodí jednoho člověka, který je zcela určitě nahraditelný… v tomto 
USA neriskují.“ Některé hlasy pouze vybízely k tomu, aby situace nebyla „politizována“168.

S tím spojenou kauzou se staly odposlechy, kterými BIS před několika lety údajně nařídila 
sledovat lidi z okolí prezidenta Zemana. S informací přišel sám prezident, BIS se ke konkrétním 
případům odmítla vyjádřit, jen konstatovala169, že vždy postupuje podle zákona. Po následně 
svolané schůzi komise pro kontrolu BIS její tehdejší předseda Pavel Bělobrádek prohlásil170, 
že zpravodajská služba po dobu, kdy je ředitelem Koudelka, nikdy nejvyšší ústavní činitele 
neodposlouchávala171. Hrad si stál za tím, že BIS dlouhodobě porušuje zákon a zneužívá svých 
prostředků. Dezinformační scéna většinově prezidentova slova tlumočila172 a podpořila ho. 
Opět se objevily173 články o propojení BIS a CIA.

Česká kauza #5 Podpora Lubomíra Volného a Hany Lipovské174

V  roce 2021 dosáhl velké pozornosti bývalý poslanec SPD (a později svého vlastního hnutí 
Volný blok) Lubomír Volný. Na svých sociálních sítích šířil vyvrácené lži o pandemii covidu-19 
nebo příspěvky obviňující NATO z provokací Ruska. Jeho příspěvky dosahovaly tisíců reakcí, 
bývalý poslanec se postupně vypracoval na jednu z nejvýraznějších tváří české dezinformační 
scény. Volný navíc, jako tehdejší poslanec, svou rétoriku přenášel i na půdu Poslanecké 
sněmovny, v  jeho proslovech se objevovaly175 dezinformace i konspirační teorie, které tak 
dostávaly na legitimitě.

Situace došla tak daleko, že byl stíhán176 policií za šíření poplašné zprávy, když v  březnu 
2021 sdílel příspěvek, ve kterém napsal o údajné plánované kampani na diskreditaci léku 
ivermektin. Cílem mělo podle něj být zabití pacientů a následné vyloučení používání tohoto 
přípravku proti covidu-19. Příspěvek dosáhl na Facebooku více než 12 tisíc reakcí.

168 Sputnik News Česká republika. 2021. “Šándor dal ohledně BIS zapravdu Stropnickému. Vyzývá, aby spory ohledně 
Koudelky nebyly politizovány.” Sputnik News Česká republika, 9. srpna 2021.  
https://cz.sputniknews.com/20210809/sandor-dal-ohledne-bis-zapravdu-stropnickemu-vyzyva-aby-spory-ohledne-
koudelky-nebyly-politizovany-15433394.html

169 Aktuálně.cz. 2021. “Babiš mi tvrdil, že odposlechy mých lidí zastavil. Nebyla to však pravda, řekl Zeman.” Aktuálně.cz, 
22. srpna 2021. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sef-bis-podle-zemana-naridil-odposlechy-lidi-z-nejblizsiho-o/
r~9b6466ca033311ecb02dac1f6b220ee8/

170 Maňák, Vratislav, Dominika Glaserová. 2021. “Podle sněmovní komise používá BIS odposlechy zákonně. Zneužívá je, 
kontruje Hrad.” ČT24, 26. srpna 2021.  
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3360660-zive-poslanecka-komise-jednala-o-bis-a-prazskem-hrade

171 Není ale přesně jisté, co nejvyšší ústavní činitel znamená. Lidé z prezidentova okolí pravděpodobně odposloucháváni 
být mohli.

172 Hruboň, Rudolf. 2021. “BIS BY NEMĚLA FÍZLOVAT ústavní činitele, uvedl prezident Zeman.” Pravdivě.eu, 17. srpna 2021. 
https://pravdive.eu/news/319824/bis-by-nemela-fizlovat-ustavni-cinitele-uvedl-prezident-zeman

173 VK. 2021. „Kompro CIA: Prezident Miloš Zeman naznačil, že BIS pod vedením plukovníka Michala Koudelky 
odposlouchávala i premiéra Andreje Babiše!“ Infokurýr, 26. srpna 2021.  
http://www.infokuryr.cz/n/2021/08/26/kompro-cia-prezident-milos-zeman-naznacil-ze-bis-pod-vedenim-
plukovnika-michala-koudelky-odposlouchavala-i-premiera-andreje-babise/

174 Všechny snímky obrazovky v této kapitole (až na označené výjimky) byly pořízeny pomocí aplikace Monitora a byly 
staženy 6. března 2022.

175 Iluminátor. 2021. “Lubomír Volný a jeho nepravdivá vyjádření v poslanecké sněmovně.” Manipulátoři, 22. února 2021. 
https://manipulatori.cz/lubomir-volny-a-jeho-nepravdiva-vyjadreni-v-poslanecke-snemovne/

176 Nowak, Jenny. 2021. “Exposlanec Volný zas fantazíruje o vraždění. Pro podezření z poplašné zprávy ho stíhá policie” 
Forum 24, 22. listopadu 2021. https://www.forum24.cz/exposlanec-volny-zas-fantaziruje-o-vrazdeni-pro-podezreni-
z-poplasne-zpravy-ho-stiha-policie/ 
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Příspěvek Lubomíra Volného o plánované „diskreditační kampani“177:

Screenshot pořízen: 12. března 2021

Jeho vyjádření v mnoha případech přebírala178 i česká dezinformační scéna a tím je úspěšně 
dále amplifikovala. Ivermektinu se podrobněji věnujeme v první české kauze o covidu-19. 

Pozornosti se dostalo lednové potyčce179 Volného v Poslanecké sněmovně, při které bývalý 
poslanec napadl předsedajícího Tomáše Hanzela (ČSSD), který mu po několika varováních 
vypnul mikrofon se zdůvodněním, že nehovoří k  tématu. Volný přišel mluvit na místo 
předsedajícího a ke střetu došlo, když se mu v  tom Hanzel snažil zabránit. Následovalo 
disciplinární řízení a Volný dostal pokutu ve výši jednoho poslaneckého platu.

Dezinformační scéna se k  incidentu postavila různě, část článků Volného podpořila180 
(když ne přímo kvůli způsobu střetu, tak alespoň za jeho obecné postoje181). Někteří se však 
k incidentu vyjadřovali i nesouhlasně.182

177 Facebook účet bývalého poslance zrušil, není tedy už touto cestou dohledatelný. Snímek obrazovky byl pořízen 
z monitorovací platformy Gerulata.

178 Efnerová, Vanda. 2021. “Volný vystoupil. Všichni v šoku: Organizovaný zločin! Chystá se provokativní umrtí pacientů... 
Tady se vyrábí další Breivik, jestli někomu rupne v kouli. Varuji vás.” Parlamentní listy, 2. března 2021.  
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Volny-vystoupil-Vsichni-v-soku-Organizovany-zlocin-Chysta-se-
provokativni-umrti-pacientu-Tady-se-vyrabi-dalsi-Breivik-jestli-nekomu-rupne-v-kouli-Varuji-vas-655802

179 iRozhlas. 2021. “Sněmovna potvrdila Volnému pokutu ve výši jednoho platu za lednovou potyčku.” iRozhlas, 
20. dubna 2021. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/lubomir-volny-pokuta-snemovna-potycka_2104202008_cen

180 Suja, Miroslav. 2021. “Úvaha o tom, jak autocenzura překonala cenzuru.” Czech Free Press, 29. ledna 2021.  
https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/uvaha-o-tom-jak-autocenzura-prekonala-cenzuru.html

181 Hannig, Petr. 2021. “Zoufalá doba plodí zoufalé činy.” Infokurýr, 23. ledna 2021.  
http://infokuryr.cz/news.php?extend.31651.2

182 Stwora, Vladimír. 2021. “Pane Volný, to bylo hloupé.” Zvědavec, 21. ledna 2021.  
http://www.zvedavec.org/vezkratce/17525/
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Část článku183 z webu Czech Free Press:

Screenshot pořízen: 13. listopadu 2021

Přestože se k Volnému většina webů stavila mnohdy rozpačitě, velkým podporovatelem184 
Lubomíra Volného se stal server Aeronet, viz článek o novele volebního zákona, který měl 
ošetřovat možnost volby pro občany v  karanténě. VK (šéfredaktor webu) k  němu napsal: 
„Ve sněmovně proti této šílené novele hlasoval jen Marian Bojko, protože Lubomíra Volného 
odvlekla policie přímo ze sálu! Příklad z USA varuje, že tímto způsobem hlasování se otevírá 
prostor pro manipulaci výsledků voleb bez jakéhokoliv dozoru!“ Aeronet vydal za rok 2021 
celkem 21 článků zmiňujících Lubomíra Volného, což v porovnání s celkovým počtem článků 
na tomto webu (268) tvoří téměř 8 % všech textů vydaných na tomto webu v minulém roce. 

V průběhu roku vycházely články na podporu185 Volným a jinými uskupeními organizovanými 
demonstracím proti epidemiologickým opatřením.

O jedné z těchto demonstrací pojednává článek z webu Asociace nezávislých médií186, který 
byl původně publikován na slovenském webu Hlavné správy. Je na něm dobře vidět i propojení 

183 Suja, Miroslav. 2021. “Úvaha o tom, jak autocenzura překonala cenzuru.” Czech Free Press, 29. ledna 2021.  
https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/uvaha-o-tom-jak-autocenzura-prekonala-cenzuru.html

184 Vedoucí kolotoče. 2021. “Poslanecká sněmovna s jednomyslnou podporou SPD schválila nebezpečnou novelu 
volebního zákona, která kopíruje neprůhledný volební mechanismus z podzimních voleb amerického prezidenta v USA! 
Pokud v ČR nastane nouzový stav, stovky tisíc volebních lístků budou na krajích sčítat speciální 3-členné komise a 
obsah putovních uren a jejich transport nebude pod žádným dozorem! Ve sněmovně proti této šílené novele hlasoval 
jen Marian Bojko, protože Lubomíra Volného odvlekla policie přímo ze sálu! Příklad z USA varuje, že tímto způsobem 
hlasování se otevírá prostor pro manipulaci výsledků voleb bez jakéhokoliv dozoru!” Aeronet, 8. července 2021.  
https://aeronet.cz/news/poslanecka-snemovna-s-jednomyslnou-podporou-spd-schvalila-nebezpecnou-novelu-
volebniho-zakona-ktera-kopiruje-nepruhledny-volebni-mechanismus-z-podzimnich-voleb-americkeho-prezidenta-
v-usa/

185 Suja, Miroslav. 2021. “Hamáčkovo gestapo v další akci.” Czech Free Press, 17. března 2021.  
https://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/obcane-pisi-hamackovo-gestapo-v-dalsi-akci.html

186 Max, Martina. 2021. “Ľudia v Prahe opäť vyšli do ulíc: Na Václavskom námestí sa protestovalo proti opatreniam a za 
slobodu.” Asociace nezávislých médií, 31. ledna 2021. https://nezavislamedia.cz/ludia-v-prahe-opat-vysli-do-ulic-na-
vaclavskom-namesti-sa-protestovalo-proti-opatreniam-a-za-slobodu/
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české a slovenské dezinformační scény, které je v česko-slovenském informačním prostředí 
typické a reagovali jsme na něj už v jedné z minulých výročních zpráv187.

Screenshot pořízen: 16. prosince 2021

187 Krátka Špalková, Veronika. 2021. “VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU ČESKÉ DEZINFORMAČNÍ SCÉNY ZA ROK 2019.” 
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 20. ledna 2021. https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/
Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_rok_2019.pdf
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Web Protiproud188, který je spíše konspiračního charakteru, o demonstracích napsal189, že 
společnost údajně používá dvojí metr při posuzování akcí u nás a například v Rusku. Kromě 
toho zmiňoval článek „covidovou diktaturu“. Nejednalo se o ojedinělý případ190, články 
z tohoto webu byly navíc následně přebírané191 dalšími weby.

Sledované weby publikovaly řadu článků, ve kterých pouze tlumočily192 Volného vyjádření. 
To samo o sobě samozřejmě nemusí nic znamenat, žádný z článků ale jeho zjevné nepravdy 
neuváděl na pravou míru. Vyjádření typu, že roušky ohrožují zdraví lidí, se tak rozšiřovala mezi 
víc lidí.

Slova o nastupující (covidové) totalitě se nevyhnula ani článkům o Lubomíru Volném, na 
webu Pravý prostor byl například spolu se svým kolegou Marianem Bojkem označen za 
polistopadového disidenta, kvůli tomu, že byli údajně vystaveni193 „zamezení a omezování 
výkonu poslaneckého mandátu během údajné epidemie covid-19“.

Dezinformační scéna také reflektovala194 Volného snahy o podporu Lipovské, například 
když se pokoušel zamezit jejímu odvolání z Rady ČT. Ke zmiňované radní Haně Lipovské se 
dezinformační scéna postavila podobně jako k  poslanci Volnému a velmi kvitovala jejich 
následnou spolupráci, druhou část této kauzy proto věnujeme jí.

188 Pokorný, Radek. 2021. “Nedělní demonstrace v Praze a v Rusku: Obvyklý dvojí metr našich médií. Tisíce na Václaváku 
požadovaly konec tyranie: Jsme lidi, nás nevypnete! Synovec Rudolfa Battěka. Zpívali Roman Horký a Ilona Csáková: 
‘Máme toho dost!’” Protiproud, 2. února 2021. https://www.protiproud.cz/politika/5600-nedelni-demonstrace-v-
praze-a-v-rusku-obvykly-dvoji-metr-nasich-medii-tisice-na-vaclavaku-pozadovaly-konec-tyranie-jsme-lidi-nas-
nevypnete-synovec-rudolfa-batteka-zpivali-roman-horky-a-ilona-csakova-mame-toho-dost.htm

189 Ibid.
190 Další případy podpory Volného Protiproudem viz zde nebo zde.
191 Pravdivě.eu. 2021. “Nedělní demonstrace v Praze a v Rusku: Obvyklý dvojí metr našich médií. Tisíce na Václaváku 

požadovaly konec tyranie: Jsme lidi, nás nevypnete! Synovec Rudolfa Battěka. Zpívali Roman Horký a Ilona Csáková: 
‘Máme toho dost!’” Pravdivě.eu, 2. února 2021. https://pravdive.eu/news/267710/nedelni-demonstrace-v-praze-a-v-
rusku-obvykly-dvoji-metr-nasich-medii-tisice-na-vaclavaku-pozadovaly-konec-tyranie-jsme-lidi-nas-nevypnete-
synovec-rudolfa-batteka-zpivali-roman-horky-a-ilona-csakova-mame-toho-dost

192 Parlamentní listy. 2021. “Volný přitvrdil. Roušky jako zbraň proti vám.” Asociace nezávislých médií, 2. února 2021. 
https://nezavislamedia.cz/volny-pritvrdil-rousky-jako-zbran-proti-vam/

193 Alien. 2021. “Posametoví disidenti.” Pravý prostor, 10. září 2021. https://pravyprostor.cz/posametovi-disidenti/
194 CZ24.NEWS. 2021. “Volný odpálil bombu. Než Lipovskou odstranili, zkusili ji prý umlčet jinak.” CZ24.NEWS, 19. září 

2021. https://cz24.news/volny-odpalil-bombu-nez-lipovskou-odstranili-zkusili-ji-pry-umlcet-jinak/
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Hana Lipovská je ekonomka, mezi lety 2020 a 2021 členka Rady České televize a působí 
také například v Institutu svobody a demokracie, organizaci založené Janou Bobošíkovou. 
Její zvolení jako radní ČT doprovázely kontroverze195, a to v souvislosti s  jejími vyjádřeními 
zpochybňujícími nutnost existence veřejnoprávních médií. Podobně bylo vnímáno196 i její 
následné působení v Radě ČT, například kvůli její roli v odvolání dozorčí komise Rady.

Lipovská navíc v  létě oznámila197 svůj záměr kandidovat v  nadcházejících volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za uskupení Volný blok, které založil tehdejší 
nezařazený poslanec Lubomír Volný. Kandidovala jako jednička v Pardubickém kraji198. Její 
možné figurování v politické funkci by bylo neslučitelné s funkcí radní, poslanci ji z Rady ČT 
odvolali199 už v září.

195 ČT24. 2020. “Čtvrtina senátorů vybídla biskupy ke stažení nominace Lipovské do Rady České televize.” ČT24, 
31. ledna 2020. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3041271-ctvrtina-senatoru-vybidla-biskupy-ke-stazeni-
nominace-lipovske-do-rady-ceske-televize

196 iRozhlas. 2020. “Rada ČT odvolala kvůli výhradám dozorčí komisi. ‚Zdůvodnění jsme nedostali,’ kritizuje Šarapatka.” 
iRozhlas, 12. listopadu 2020.  
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rada-ceska-televize-dozorci-rada-odvolani_2011121512_tzr

197 Seznam Zprávy. 2021. “Lipovská bude kandidovat za Volný blok. Z Rady ČT odejít nehodlá.” Seznam Zprávy, 
26. července 2021. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radni-lipovska-bude-kandidovat-za-volny-blok-170568

198 Seznam Zprávy. 2021. “Volby 2021 a Pardubický kraj – kandidáti ve volbách do poslanecké sněmovny.” Seznam Zprávy, 
přístup 22. března 2022.  
https://www.seznamzpravy.cz/p/vysledky-voleb/2021/parlamentni-volby/kraj/5300-pardubicky-kraj/kandidati

199 iRozhlas. 2021. “Poslanci odvolali Lipovskou z Rady České televize. Kvůli kandidatuře do sněmovny porušuje zákon.” 
iRozhlas, 17. září 2021.  
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hana-lipovska-snemovna-rada-ct-lubomir-volny-volny-blok_2109171543_ere
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Na dezinformační scéně vycházely články i o ní, většinou byly spojené s  kritikou České 
televize, která je na české dezinformační scéně kritizována dlouhodobě200. Podle řady z nich 
je ČT „navázaná na Brusel“201, podle tohoto narativu také podporuje202 určité politické strany, 
jako je TOP09, ODS či Piráti.

Radní Lipovská byla vyzdvihovaná203 za svoji práci v Radě, situace s její kritikou byla opakovaně 
přirovnávána204 k televizní krizi z roku 2000. Dezinformační scéna se také postavila na stranu 
Lipovské poté, co obvinila205 generálního ředitele ČT Petra Dvořáka ze střetu zájmů.

Pozornosti se jí také dostalo s oznámením kandidatury do Poslanecké sněmovny, po němž 
někteří volali po jejím odvolání. Ze strany dezinformační scény se jí ale dostalo podpory.206

200 Krátka Špalková, Veronika, Jindřich Přívratský, Matěj Pastír, Zuzana Činčerová. “VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU ČESKÉ 
DEZINFORMAČNÍ SCÉNY ZA ROK 2020.” Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 29. listopadu 2021.  
https://europeanvalues.cz/wpcontent/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_
rok_2019.pdf

201 Sputnik News Česká republika. 2021. “Mediální expert Štěpánek: Česká televize patří silám navázaným na Brusel.” 
Sputnik News Česká republika, 28. května 2021. https://cz.sputniknews.com/20210528/medialni-expert-stepanek-
ceska-televize-patri-silam-navazanym-na-brusel-14648004.html

202 Vylíčil, Lubomír. 2021. “Televizní hlasování.” Pravý prostor, 26. května 2021.  
https://pravyprostor.cz/televizni-hlasovani/

203 Hrindová, Eva. 2021. “Hana Lipovská dělá dobrou práci!” Pravý prostor, 17. dubna 2021.  
https://pravyprostor.cz/hana-lipovska-dela-dobrou-praci/

204 Minarský, Antonín. 2021. “Cokoli pro likvidaci nepohodlné radní: Povstaňme na obranu. Čí zájmy brání Hana Lipovská? 
Neférový boj se opakuje. Kavárna si na svůj moloch sáhnout nenechá. Zrada z řad biskupské konference. Dobře 
placená demagogie.” Protiproud, 19. května 2021. https://www.protiproud.cz/politika/5812-cokoli-pro-likvidaci-
nepohodlne-radni-povstanme-na-obranu-ci-zajmy-brani-hana-lipovska-neferovy-boj-se-opakuje-kavarna-si-na-
svuj-moloch-sahnout-nenecha-zrada-z-rad-biskupske-konference-dobre-placena-demagogie.htm

205 Marková, Jana. 2021. “Naši Českou televizi za 5,5 miliardy z vašich poplatků nám žádná radní kontrolovat nebude!” 
Pravý prostor, 9. dubna 2021. https://pravyprostor.cz/nasi-ceskou-televizi-za-55-miliardy-z-vasich-poplatku-nam-
zadna-radni-kontrolovat-nebude/

206 Štěpánek, Petr. 2021. “PROČ CHTĚJÍ ODVOLAT LIPOVSKOU?” Pravý prostor, 7. září 2021.  
https://pravyprostor.cz/proc-chteji-odvolat-lipovskou/
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https://www.protiproud.cz/politika/5812-cokoli-pro-likvidaci-nepohodlne-radni-povstanme-na-obranu-ci-zajmy-brani-hana-lipovska-neferovy-boj-se-opakuje-kavarna-si-na-svuj-moloch-sahnout-nenecha-zrada-z-rad-biskupske-konference-dobre-placena-demagogie.htm
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Článek z webu Protiproud207 o plánovaném odvolání Hany Lipovské nalevo, napravo potom 
část článku z webu Pravý prostor208 na stejné téma.

Screenshoty pořízeny: 16. prosince 2021

207 Štěpánek, Petr. 2021. “Hezky po bolševicku: Sněmovní výbor jde Lipovské po krku. Nefér a proti platnému právu. Co jim 
nedá spát? Pekarová plácá nesmysly. Pro tohle jsme zvonili v Listopadu klíči?” Protiproud, 8. září 2021.  
https://www.protiproud.cz/politika/6013-hezky-po-bolsevicku-snemovni-vybor-jde-lipovske-po-krku-nefer-a-proti-
platnemu-pravu-co-jim-neda-spat-pekarova-placa-nesmysly-pro-tohle-jsme-zvonili-v-listopadu-klici.htm

208 Hrindová, Eva. 2021. “CO UKAZUJE ODVOLÁNÍ HANY LIPOVSKÉ?” Pravý prostor, 18. září 2021.  
https://pravyprostor.cz/co-ukazuje-odvolani-hany-lipovske/
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NEJDISKUTOVANĚJŠÍ ZAHRANIČNÍ KAUZY

1) Útok na Kapitol Spojených států

2) Stažení amerických vojsk z Afghánistánu

3) Zelená dohoda pro Evropu, energetická krize a Nord Stream 2

4) Události v Bělorusku

5) Zahraniční parlamentní volby (Ruská federace a Německo)

Zahraniční kauza #1 Útok na Kapitol Spojených států

Ve středu 6. ledna 2021 se v blízkosti Bílého domu shromáždil početný dav protestujících, aby 
si vyslechl několik projevů dnes již bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci 
pochodu „Zachraňte Ameriku“. Po povzbuzování ze strany prezidenta a dezinformacích, 
podle nichž nedávné volby, v nichž Trump prohrál s nynějším prezidentem Bidenem, 
byly ukradeny, se dav přesunul po Pensylvánské třídě k budově Kapitolu a požadoval, aby 
viceprezident Pence a Kongres zrušili zvolení Bidena prezidentem. Část protestujících pak 
násilně vstoupila do budovy Kapitolu, dokud je po dvou hodinách policie nevyhnala zpět.209 
Celý incident si vyžádal životy pěti lidí (včetně jednoho policisty), dva další policisté, kteří byli 
útoku přítomni, poté spáchali sebevraždu.210 Kromě lidských obětí si útok na Kapitol vyžádal 
také rozsáhlé materiální škody a neznámý celkový počet zraněných, včetně nejméně 150 
zraněných policistů.211

(Ilustrační foto, zdroj: BBC)

209 BBC News. 2022. “Capitol riots timeline: What happened on 6 Jan one year ago?” BBC News, 6. ledna 2022.  
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56004916

210 Cameron, Chris. 2022. “These Are the People Who Died in Connection With the Capitol Riot.” New York Times, 
5. ledna 2022. https://www.nytimes.com/2022/01/05/us/politics/jan-6-capitol-deaths.html

211 Kaplan, Michael, Cassidy McDonald. 2021. “At least 17 police officers remain out of work with injuries from the Capitol 
attack.” CBS News, 4. června 2021. https://www.cbsnews.com/news/capitol-police-injuries-riot/
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Kreml dlouhodobě využívá každé příležitosti k podkopávání demokracie, a tak ruské kanály 
začaly v reakci na útoky na Kapitol šířit řadu narativů, které měly sloužit propagandistickým 
cílům Ruska.212 Ruské a s Ruskem spřízněné propagandistické kanály tvrdily, že útok je 
důkazem úpadku amerického impéria,213, 214 navíc incident prý posloužil i jako záminka ke  
kritice životaschopnosti demokracie jako celku.215 Útok byl také využit ke zpochybňování 
legitimity americké zahraniční politiky, podle ruských médií byl totiž útok na Kapitol 
důkazem, že by se Spojené státy neměly angažovat ve světě, jelikož svých vlastních problémů 
mají dostatek.216 Kreml měl také tendenci reprodukovat narativy používané některými 
republikánskými politiky a aktivisty ve Spojených státech. V ruských propagandistických 
kanálech se objevily pokusy o relativizaci celé záležitosti a prohlášení na obranu 
demonstrantů, přičemž samotný Putin prohlásil, že lidé, kteří 6. ledna zaútočili na budovu 
Kapitolu, „nebyli jen davem lupičů a výtržníků. Ti lidé přišli s politickými požadavky.“217

Screenshot pořízen: 16. ledna 2021

212 Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. 2021. “Kremlin Watch Briefing.” Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 
14. ledna 2021 https://preview.mailerlite.com/k1s8q9

213 Malic, Nebojsa. 2021. “The American Empire has fallen, though Washington may not know it yet.” RT, 9. ledna 2021. 
https://www.rt.com/op-ed/511963-american-empire-capitol-resistance/

214 Robinson, Paul. 2021. “Capitol Hill violence was not a ‘victory’ for Putin: In reality, Russia fears consequences of 
ongoing US political instability.” RT, 10. ledna 2021.  
https://www.rt.com/russia/512071-capitol-violence-consequences-fear/

215 Al-Jazeera. 2021. “After Capitol riots, Russia slams US’s ‘archaic’ electoral system.” Al-Jazeera, 7. ledna 2021.  
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/7/russian-officials-say-us-democracy-limping-after-capitol-riot

216 Malic, Nebojsa. 2021. “Do you realize now what you have done? US gets the kind of ‘democracy’ it championed 
overseas.” RT, 6. ledna 2021. https://www.rt.com/op-ed/511740-us-democracy-congress-stormed/

217 Haltiwanger, John. 2021. “Putin tries to amplify GOP efforts to whitewash the deadly Capitol attack, saying the 
insurrectionists weren’t ‘just a crowd of robbers and rioters.” Business Insider, 4. června 2021.  
https://www.businessinsider.com/putin-tries-amplify-gop-efforts-to-whitewash-deadly-capitol-attack-2021-6
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Útoky na Kapitol se staly také jedním z nejdiskutovanějších témat na české dezinformační 
scéně v první polovině roku 2021, dezinformátoři šířili zejména narativy, podle nichž byla 
reakce americké vlády na nepokoje údajně nelegitimní a jednalo se pouze o snahu umlčet 
odpůrce nové administrativy.218 USA se podle dezinformátorů z těchto důvodů stávají 
nedemokratickou zemí.219

Screenshot pořízen: 17. ledna 2021

Dezinformátoři také zpochybňovali interpretaci událostí mainstreamovými médii. Na 
sledovaných dezinformačních webových stránkách se například objevovaly články, ve 
kterých se opakovala nepravdivá tvrzení bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa 
o volebních podvodech.220  Objevovala se také obhajoba protestujících například tvrzením, 
že vtrhnout do Kapitolu měli právo:221 „Udělali tak poté, co byly prokazatelně zfalšovány 
volby, a kdy neexistuje žádný jiný opravný prostředek.“ (Petr Hampl)222 Dalším převládajícím 
dezinformačním narativem byla nepodložená223 obvinění Antify z úmyslného podněcování 

218 Sputnik News Česká republika. 2021. “Ovčáček se pustil do mainstreamu: Po útoku na Kapitol chtějí omezit svobodu, 
násilí ultralevice však ignorují.” Sputnik News Česká republika, 8. ledna 2021. 
 https://cz.sputniknews.com/20210108/ovcacek-se-pustil-do-mainstreamu-po-utoku-na-kapitol-chteji-omezit-
svobodu-nasili-ultralevice-vsak-13031750.html

219 Minin, Dmitrij. 2021. “V USA začíná velká ‘demokratická’ čistka Zpět do roku 1937 nebo vpřed do ‘1984’?” CZ24.NEWS, 
29. ledna 2021. https://cz24.news/v-usa-zacina-velka-demokraticka-cistka-zpet-do-roku-1937-nebo-vpred-do-1984/

220 Redakce. 2021. “Trump chystá nevídaný krok? Nové důkazy o překlápění hlasů pomocí italských satelitů.” AC24, 5. 
dubna 2021. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/trump-chysta-nevidany-krok-nove-dukazy-o-preklapeni-hlasu-
pomoci-italskych-satelitu/

221 Sputnik News Česká republika. 2021. “‘Lidé, kteří vtrhli do kongresu, na to nepochybně mají právo,’ sociolog Hampl se 
zastal protestujících ve Washingtonu.” Sputnik News Česká republika, 7. ledna 2021.  
https://cz.sputniknews.com/20210107/lide-kteri-vtrhli-do-kongresu-na-to-nepochybne-maji-pravo-sociolog-hampl-
se-zastal-protestujicich-13026973.html

222 Hampl, Petr. 2021. “Lidé, kteří vtrhli do amerického kongresu, na to nepochybně mají morální právo. [...]” 
Facebook, 7. ledna 2021. https://www.facebook.com/sociologpetrhampl/posts/2732634036998902

223 Lybrand, Holmes, Tara Subramaniam. 2021. “Fact checking Republicans’ unsubstantiated claims that Antifa infiltrated 
Capitol riot.” CNN, 8. ledna 2021  
https://edition.cnn.com/2021/01/07/politics/capitol-antifa-infiltration-fact-check/index.html
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násilí během protestů.224 „Ti bojovníci totiž vypadali jako čerstvě vystoupivší z nějaké akce 
Antify. A když někdo vypadá jako sympatizant Antify, když se chová jako sympatizant Antify 
a když je vyzbrojený a vymustrovaný do boje jako sympatizant Antify, můžete vzít jed na to, 
že s Antifou či nějakou podobnou revoluční bojůvkou opravdu má něco společného,” (Petr 
Štěpánek).225

Zahraniční kauza #2 Stažení amerických vojsk z Afghánistánu

Spojené státy a Tálibán podepsaly 29. února 2020 v katarském Dauhá mírovou dohodu, podle 
níž se všechny síly NATO stáhnou z Afghánistánu. Dohoda měla rovněž zaručit, že Tálibán 
nedovolí teroristům z Al-Káidy působit na svém území a že bude pokračovat v rozhovorech 
s afghánskou vládou o možném uspořádání dělby moci. V dubnu 2021, kdy se americké 
síly stahovaly, však Tálibán zahájil rozsáhlou ofenzivu s úmyslem svrhnout vládu v Kábulu. 
Navzdory četným ujištěním o opaku nebyly afghánské síly schopny klást Tálibánu výrazný 
odpor a afghánské hlavní město Kábul 15. srpna 2021 padlo, přičemž vládní představitelé 
a prezident Ghaní se rozhodli uprchnout ze země, k čemuž se rozhodlo i velké množství 
afghánských civilistů. Důvodem pro invazi Afghánistánu v roce 2001, která zbavila Tálibán 
vlády nad zemí, bylo porazit a zničit Al-Káidu, která 11. září 2001 spáchala teroristické útoky 
na americké území. Tálibán tehdy poskytl teroristům útočiště a podporu, odmítl také výzvy 
USA k vydání Usámy bin Ládina do Spojených států.226, 227 Výročí útoků z 11. září se odehrálo 
krátce po ukončení stahování amerických vojsk z Afghánistánu, čehož dezinformátoři 
neváhali využít (viz níže).

Česká dezinformační scéna reagovala zvýšenou pozorností věnovanou jednotlivým tématům 
souvisejícím s Afghánistánem. Následující graf zobrazuje, jak se v průběhu roku měnil počet 
článků, které na sledovaných dezinformačních webech pojednávaly právě o událostech 
v Afghánistánu.

224 Sputnik News Česká republika. 2021. “Komu to bylo ku prospěchu? Štěpánek důkladně probral útok na Kapitol. Jeho 
závěr Bidenovy stoupence nepotěší.” Sputnik News Česká republika, 8. ledna 2021.  
https://cz.sputniknews.com/20210108/komu-to-bylo-ku-prospechu-stepanek-dukladne-probral-utok-na-kapitol-
jeho-zaver-bidenovy-stoupence-13028929.html

225 Štěpánek, Petr. 2021. “Otazníky nad Kapitolem.” Facebook, 7. ledna 2021.  
https://www.facebook.com/petr.stepanek.3994/posts/10225334008158337

226 Council on Foreign Relations. 2022. “The U.S. War in Afghanistan 1999 – 2021.” Council on Foreign Relations, přístup 
22. března 2022. https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan

227 Clarke-Ezzidio, Harry. 2021. “Withdrawal timeline: Who is responsible for the chaos in Afghanistan?” The New 
Statesman, 16. srpna 2021.  
https://www.newstatesman.com/world/2021/08/withdrawal-timeline-who-responsible-chaos-afghanistan
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Počet článků, které byly publikované na sledovaných dezinformačních 
webech během minulého roku a obsahovaly slovo Afghánistán

Graf č. 8. 

Kritika přítomnosti NATO v Afghánistánu se dlouhodobě228 objevovala na ruských 
propagandistických kanálech i na dezinformačních serverech, a tak není divu, že Kreml 
využil příležitosti k propagandistickým účelům a stahování Američanů posloužilo jako 
zadostiučinění.229 Důležitým byl v tomto ohledu narativ, podle kterého má Afghánistán 
dokazovat selhání světového liberálního řádu a Spojených států jakožto velmoci.230 Tento 
narativ se doplňuje s širším kremelským narativem, podle něhož jsou západní liberální 
demokracie v úpadku, zatímco autoritářský režim v Rusku je představován jako jejich 
stabilnější a funkčnější alternativa. Oblíbeným narativem bylo například srovnání Afghánistánu 
s válkou ve Vietnamu231 nebo zaujaté tvrzení, že sovětská invaze do Afghánistánu byla ve 
srovnání s tou americkou lepší.232

228 Ramani, Samuel. 2020. “Russia Is Winning the Information War in Afghanistan.” Foreign Policy, 5. srpna 2020.  
https://foreignpolicy.com/2020/08/05/russia-is-winning-the-information-war-in-afghanistan/

229 EUvsDisinfo. 2021. “SCHADENFREUDE TURNED INTO CONCERN – AFGHANISTAN AND WHAT NOW IN CENTRAL ASIA?” 
EUvsDisinfo, 6. října 2021. https://euvsdisinfo.eu/schadenfreude-turned-into-concern-afghanistan-and-what-now-
in-central-asia/?highlight=Kabul

230 Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. 2021. “Kremlin Watch Briefing: Kremlin and Taliban’s New Love Affair.” 
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 20. srpna 2021. https://preview.mailerlite.com/d1t5n6

231 CZ24.NEWS. 2021. “Prohlášení nezávislých právních expertů OSN: VYDÍRÁNÍ A SANKCE USA MUSÍ SKONČIT! 
AMERICKÝ TERORISMUS MUSÍME ZASTAVIT!” CZ24.NEWS, 15. srpna 2021. https://cz24.news/prohlaseni-nezavislych-
pravnich-expertu-osn-vydirani-a-sankce-usa-musi-skoncit-americky-terorismus-musime-zastavit/

232 Rambousek, Oldřich. 2021. “Uvědomujete si, že i Česká armáda dostala v Afghánistánu prakticky na budku??” Rukojmí, 
15. srpna 2021. http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/11929-uvedomujete-si-ze-i-ceska-armada-dostala-v-
afghanistanu-prakticky-na-budku
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Screenshot pořízen: 16. ledna 2022

Dalším důležitým aspektem prokremelských dezinformačních narativů o Afghánistánu byl 
proces postupného se sbližování Ruska s Tálibánem.233 Prezident Putin totiž 21. října 2021 
během zasedání Valdajského mezinárodního diskusního klubu učinil prohlášení, v němž 
naznačil možnost vyškrtnutí Tálibánu ze seznamu teroristických a extremistických organizací 
Ruské federace, ve stejný den rovněž Rusko přijalo v Moskvě zástupce Tálibánu.234 Ačkoliv  to 
nebylo poprvé, kdy Rusko hostilo Tálibán, prohlášení představovalo zlom v ruských postojích 
k Tálibánu,235 který byl taktéž reflektován prokremelskou dezinformační scénou. Například 
na Sputniku, hlavním nástroji ruských dezinformací v Česku se začaly objevovat články, 
které dávaly prostor vyjádřením zástupcům Tálibánu,236 který byl vykreslován jako důležitý 
spojenec v boji proti Islámskému státu.237 Prokremelské dezinformační kanály celkově 
vykreslovaly Tálibán jako lepší alternativu k předchozí vládě, díky které je Afghánistán 
bezpečnější a afghánský lid údajně ve větším bezpečí.

233 Scollon, Michael. 2021. “In Welcoming The Taliban, Kremlin Opens Door To A Host Of Criticisms, Diplomatic 
Uncertainties.” Radio Free Europe/Radio Liberty, 17. července 2021.  
https://www.rferl.org/a/taliban-russia-afghanistan/31363652.html

234 Radio Free Europe/Radio Liberty. 2021. “Putin Says Russia Mulling Removing Taliban From Terrorist List.” Radio Free 
Europe/Radio Liberty, 21. října 2021. https://www.rferl.org/a/putin-taliban-terror-list/31523297.html

235 Sauer, Pjotr. 2021. “Russian Recognition of Taliban Regime ‘Not on the Table,’ Says Afghanistan’s Pro-Western 
Ambassador to Moscow.” The Moscow Times, 18. října 2021. https://www.themoscowtimes.com/2021/10/18/russian-
recognition-of-taliban-regime-not-on-the-table-says-afghanistans-pro-western-ambassador-in-moscow-a75326

236 Sputnik News Česká republika. 2021. “V Tálibánu vysvětlili, proč si nepřáli pád předcházející vlády.” Sputnik News 
Česká republika, 25. října 2021.  
https://cz.sputniknews.com/20211025/v-talibanu-vysvetlili-proc-si-neprali-pad-predchazejici-vlady-16285089.html

237 Sputnik News Česká republika. 2021. “Pákistán poskytuje pomoc Tálibánu v boji s Islámským státem.” Sputnik News 
Česká republika, 24. října 2021. https://cz.sputniknews.com/20211024/pakistan-poskytuje-pomoc-talibanu-v-boji-s-
islamskym-statem-16276776.html
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Screenshot pořízen: 12. ledna 2022

Další příležitostí, při níž prokremelská dezinformační scéna věnovala Afghánistánu zvýšenou 
pozornost, bylo 20. výročí útoků z 11. září.238 Kromě starých konspiračních teorií týkajících se 
útoků prokremelské dezinformační kanály reprodukovaly prohlášení představitelů Tálibánu, 
kteří účast Usámy bin Ládina na útocích popřeli.239 Obecně převládal narativ, že Al-Káida 
za zářijovými útoky nestojí240 a že byly pouze využity vládou USA jako záminka k invazi do 
Afghánistánu.241

Screenshot pořízen: 12. ledna 2022

238 Redakce. 2021. “7 největších lží médií o Afghánistánu.” AC24, 31. října 2021.  
https://www.ac24.cz/komentare/7-lzi-o-afghanistanu/

239 Redakce. 2021. “Neexistuje žádný důkaz, že za útoky z 11. září byl Usáma, uvedl mluvčí Talibanu.” AC24, 11. září 2021. 
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/neexistuje-zadny-dukaz-ze-za-utoky-z-11-zari-byl-usama-uvedl-mluvci-
talibanu/

240 Jane K. 2021. “Co vynesla válka v Afghanistánu a její amatérské ukončení?” New World Order Opposition, 19. září 2021. 
http://www.nwoo.org/2021/09/19/co-vynesla-valka-v-afghanistanu-a-jeji-amaterske-ukonceni/

241 Roček, František. 2021. “Afghánská a irácká válka, to bylo nóbl žrádlo!” První zprávy, 15. září 2021.  
https://www.novarepublika.cz/2021/09/afghanska-a-iracka-valka-to-bylo-nobl-zradlo
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Dalším důležitým tématem byla migrace uprchlíků z Afghánistánu do zemí EU. Během 
stahování amerických sil a krátce po něm odešlo z Afghánistánu velké množství Afghánců 
včetně osob, které byly pro síly NATO cenné, jako například tlumočníci. Této události využili 
dezinformátoři k šíření nenávistných narativů vykreslujících Afghánce jako kriminální 
a  asociální živly, často s rasistickými konspiracemi,242 podle kterých měla být  migrace 
z Afghánistánu  součástí tzv. islamizace Evropy.243 Dále jsme se také mohli  setkat s tvrzeními, 
která odmítají příchod uprchlých afghánských tlumočníků s odůvodněním, že údajně byli 
součástí okupačních sil.244

Screenshot pořízen: 12. ledna 2022

Zahraniční kauza #3 Green Deal, energetická krize a Nord Stream 2

Zatímco se svět snažil vzpamatovat z pandemie covidu-19, podzim 2021 s sebou přinesl 
novou výzvu v podobě světové energetické krize. Ceny energií, včetně obnovitelných zdrojů, 
výrazně vzrostly, a to zejména na evropském kontinentu.245 Například v České republice 
se letos účty za elektřinu zvýší až o 50 %, přičemž zemní plyn může zdražit až o 70 %, jak 
uvedl bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO 2011) na základě jednání 

242 Slovanka. 2021. “‘Vlna kriminality Afghánců je fenomenální, oni Evropany nenávidí,’ říká muž, který s nimi desetiletí 
pracuje.” Necenzurovaná pravda, 20. srpna 2021. https://necenzurovanapravda.cz/2021/08/vlna-kriminality-
afghancu-je-fenomenalni-oni-evropany-nenavidi-rika-muz-ktery-s-nimi-desetileti-pracuje/

243 Fišer. 2021. “Dovoz afgánských „tlumočníků“ do ČR probíhá již řadu let a má podporu celé ‘demokratické’ politické 
reprezentace. Jde o tisíce muslimů.” Česká věc, 17. srpna 2021.  
https://ceskavec.com/2021/08/dovoz-afganskych-tlumocniku-do-cr-probiha-jiz-radu-let-a-ma-podporu-cele-
demokraticke-politicke-reprezentace-jde-o-tisice-muslimu

244 Slovanka. 2021. “Ať Zeman a pár blbečků ve Sněmovně zapomene! Ani jeden Afghánec do ČR! Stonásobně zvýšit 
ochranu hranic!” CZ24.NEWS, 31. července 2021. https://cz24.news/at-zeman-a-par-blbecku-ve-snemovne-
zapomene-ani-jeden-afghanec-do-cr-stonasobne-zvysit-ochranu-hranic/

245 Johnson, Keith. 2021. “How the Energy Crisis Made 2021 Feel Like the ’70s.” Foreign Policy, 22. prosince 2021.  
https://foreignpolicy.com/2021/12/22/world-energy-crisis-high-power-prices-blackouts-1970s-economic-political-
turmoil/
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se zástupci ČEZ koncem roku 2021.246 Energetická krize navíc vedla ke zvýšení inflačních 
tlaků, kdy zvýšené ceny energií mimo jiné způsobily růst cen výrobků, jejichž výroba je na 
nich závislá. Zvýšení cen tak můžeme například pozorovat u kovů energeticky náročných 
na výrobu, jako je ocel, nebo u hnojiv skládajících se z velké části ze zemního plynu, což se 
následně stalo faktorem vedoucímu k dalšímu růstu cen potravin.247 Odpovědi na otázku, co 
krizi způsobilo, se různí, ale zdá se, že mezi hlavní příčiny patří nárůst poptávky po energiích 
v důsledku v té době přicházející zimy a postupného oživování světových ekonomik poté, 
co začala být rozvolňována proticovidová opatření.248 Dalším významným faktorem byla 
zvýšená konkurence v oblasti zkapalněného zemního plynu (LNG). Rostoucí trh s LNG 
spojený s klesajícím podílem uhlí na výrobě elektřiny vedl k tomu, že si asijský a evropský trh 
začal vzájemně konkurovat o dodávky LNG, zatímco pokles uhlí jakožto zdroje energie zvýšil 
zranitelnost uhlí LNG proti nečekaným nárůstům poptávky, které jsou pro trh s energiemi 
typické.249

(Ilustrační foto, zdroj: HN)

246 ČTK. 2021. “Cena elektřiny poroste až o 50 procent, plynu ještě víc, řekl Havlíček.” Novinky.cz, 13. prosince 2021. 
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cena-elektriny-poroste-az-o-50-procent-plynu-jeste-vic-rekl-
havlicek-40380989

247 Helman, Christopher. 2021. “Energy Crisis 2021: How Bad Is It, And How Long Will It Last?” Forbes, 19. října 2021. 
https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2021/10/19/energy-crisis-2021-how-bad-is-it-and-how-long-will-
it-last/?sh=5f3d2c444c63

248 Sheppard, David. 2021. “Gas shortages: what is driving Europe’s energy crisis?” Financial Times, 11. října 2021. 
https://www.ft.com/content/72d0ec90-29e3-4e95-9280-6a4ad6b481a3?fbclid=IwAR1DxzpslLoRqOrLYR8xAwP-
10xjbnNwWbGpyi6UW08C0Byty_SFHHfc3es

249 Gilbert, Alex, Morgan D. Bazilian, Samantha Gross. 2021. “The emerging natural gas market and the energy crisis of 
2021-2022.” Brookings, prosinec 2021. https://www.brookings.edu/research/the-emerging-global-natural-gas-
market-and-the-energy-crisis-of-2021-2022/
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V souvislosti s možnými příčinami krize se však objevují i jiná vysvětlení: v případě Evropy je 
za jeden z faktorů pokládána strukturální slabost způsobená přílišnou závislostí na zemním 
plynu dodávaném z Ruska. Cena zemního plynu v Evropě je tak závislá na schopnosti 
a  ochotě Ruska dodat plyn v potřebném množství na zbytek kontinentu, další slabostí je 
pak riziko, že Kreml může dodávky používat jako nástroj k prosazování svých ekonomických 
a geopolitických zájmů. Rusko a další autoritářské státy jako Kuvajt nebo Katar v minulosti 
využívaly ceny energií jako strategický nástroj.250 V roce 1937 se země OPEC rozhodly použít 
ceny ropy jako strategický nástroj k potrestání zemí podporujících Izrael251, zatímco Rusko 
od majdanské revoluce několikrát omezilo dodávky plynu na Ukrajinu. Souhrnně lze říci, 
že Rusko využívá cenotvorbu, (hrozbu) přerušování dodávek plynu, kontrolu aktiv a smluvní 
omezení jako způsoby, kterým plyn využívá k dosažení strategických cílů.252 Kreml všechna 
obvinění popírá a opakuje, že je ochoten a schopen dodávat plyn do Evropy v potřebném 
množství, nicméně zkušenosti z listopadu 2021 hovoří jinak. Rusko si tehdy rezervovalo 
pouze minimální kapacitu na plynovodech, a dokonce i přesměrovalo tok plynu v plynovodu 
Jamal zpět do Ruska.253, 254, 255

Snad nejvýraznějším symbolem evropské závislosti na ruském plynu je otázka otevření 
plynovodu Nord Stream 2, který zcela obchází Ukrajinu. Jeho zprovoznění by mělo za následek 
omezení tranzitu plynu přes Ukrajinu s nepříznivými dopady na ukrajinskou ekonomiku, 
zprovoznění plynovodu by rovněž znamenalo další zvýšení závislosti Evropy na ruském plynu. 
Moskva by také získala nový nástroj, skrze který by mohla vyvíjet další tlak na Ukrajinu, se 
kterou je od anexe Krymu v roce 2014 v konfliktu. Proti plynovodu Nord Stream 2 proto 
ostře vystupuje jak Ukrajina, tak i Spojené státy, které v loňském roce přijaly sankce256 proti 
společnostem, které pomáhají s výstavbou plynovodu. V současné době je osud plynovodu 
nejasný, Nord Stream 2 je dokončen, ale stále čeká na schválení Německem.257

250 Salikhov, Marcel. 2021. “Can Russia Really Solve Europe’s Gas Woes on Its Own?” Carnegie Moscow Center, 
22. října 2021. https://carnegiemoscow.org/commentary/85632?fbclid=IwAR1mhuKwox314b236iJs5VBNrJhDhLmMk7
0Jl_t-iy0s6UYguEWW8yaj31M

251 Korteweg, Rem. “Energy as a tool of foreign policy of authoritarian states, in particular Russia.” Policy Department for 
External Relations, Directorate General for External Policies of the Union (2018): 8-9. doi: 10.2861/951739.

252 Korteweg, Rem. “Energy as a tool of foreign policy of authoritarian states, in particular Russia.” Policy Department for 
External Relations, Directorate General for External Policies of the Union (2018): 13-24. doi: 10.2861/951739.

253 Horton, Jake. 2021. “Europe gas prices: How far is Russia responsible?” BBC News, 18. října 2021.  
https://www.bbc.com/news/58888451

254 The Moscow Times. 2021. “Gazprom Rejects Gas Supply Increase to Europe.” The Moscow Times, 20. října 2021. 
https://www.themoscowtimes.com/2021/10/20/gazprom-rejects-gas-supply-increase-to-europe-a75344

255 ČTK. 2022. “Gazprom si neobjednal kapacitu plynovodu Jamal na další měsíce. Více než měsíc je v něm obrácený tok.” 
iRozhlas, 7. února 2022.  
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/gazprom-ursko-plyn-plynovod-jamal-evropa_2202071840_dok

256 Francis, Diane. 2021. “US imposes new sanctions to kill off Putin’s pet pipeline.” Atlantic Council, 2. ledna 2021.  
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/us-imposes-new-sanctions-to-kill-off-putins-pet-pipeline/

257 Korteweg, Rem. “Energy as a tool of foreign policy of authoritarian states, in particular Russia.” Policy Department for 
External Relations, Directorate General for External Policies of the Union (2018): 25-28. doi: 10.2861/951739.
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(Zdroj: Moscow Times)

V souvislosti s energetickou krizí zejména v Evropě se objevila otázka, zda ke krizi nepřispěla 
snaha Evropské unie upustit od fosilních zdrojů energie. Podle tohoto argumentu nebyly 
obnovitelné zdroje schopny nahradit výpadek elektřiny vyráběné v tepelných a jaderných 
elektrárnách, což mělo vést ke zvýšení závislosti na zemním plynu. To následně způsobilo, 
že kontinent byl obzvláště zranitelný vůči jakémukoliv nárůstu cen zemního plynu, jak již 
bylo uvedeno v předchozích odstavcích.258 Zejména v euroskeptických a klimaskeptických 
kruzích se kritika evropské energetické politiky zaměřila na nesouhlas se Zelenou dohodou 
pro Evropu.259 Soubor politických iniciativ známých pod jménem Zelená dohoda pro Evropu 
byl Evropskou komisí přijat za účelem dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.260 Dohoda 
obsahuje plány na snížení závislosti na fosilních zdrojích energie, což se setkalo například 
s kritikou Viktora Orbána, který Zelenou dohodu viní za růst cen elektřiny v Evropě.261

Na pozadí probíhající energetické krize se v minulém roce na dezinformačních a proruských 
kanálech šířily narativy, které označovaly Evropskou unii a Zelenou dohodu pro Evropu jako 
viníky stojícími za růstem cen. Dezinformátoři přitom ve svých narativech vliv evropské zelené 
politiky přeceňovali skrze ignorování existence jakýchkoliv jiných možných příčin růstu cen za 

258 Dempsey, Judy. 2021. “Judy Asks: Is Europe’s Energy Crisis Self-Inflicted?” Carnegie Europe, 28. října 2021.  
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/85668

259 Glaserová, Dominika. 2021. “Nemůžeme mít pocit, že jedeme na Titaniku a všechno je v pořádku, říká exprezident 
Václav Klaus.” ČT24, 28. října 2021. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3392648-nemuzeme-mit-pocit-ze-jedeme-
na-titaniku-a-vsechno-je-v-poradku-rika-exprezident

260 Evropská komise. 2022. “Zelená dohoda pro Evropu.” Evropská komise, přístup 20. dubna 2022.  
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs

261 Than, Krisztina, Jane Merriman. 2021. “Hungary’s PM Orban blames EU climate change actions for energy price surge.” 
Reuters, 8. října 2021. https://www.reuters.com/world/europe/hungarys-pm-orban-blames-eu-climate-change-
actions-energy-price-surge-2021-10-08/
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energie. Podle těchto narativů má EU vědomě262 poškozovat zájmy evropského obyvatelstva 
z důvodů snahy za každou cenu prosadit zelenou ideologii, což má podle prokremelských 
kanálů vyústit v nárůst chudoby.263 Na dezinformačních webech, jakými jsou například 
protiproud.cz264 nebo pravdive.eu265, také vyšly jako prostředek delegitimizace evropských 
klimatických iniciativ články zpochybňující vědecký konsensus ohledně vlivu lidské činnosti 
na klimatickou změnu. Dezinformátoři také šířili nepodložené tvrzení, podle kterého má být 
cílem evropské zelené politiky nastolení nedemokratického režimu v Evropě.266

Screenshot pořízen: 9. února 2022

Rostoucí ceny energií v Evropě poskytly dezinformátorům prostor pro šíření nových 
prokremelských narativů spojených s Nord Stream 2. Zmínky o plynovodu se objevovaly 
na prokremelských kanálech již dříve, Sputnik vydal celkem 436 článků obsahujících 
klíčové spojení „Nord Stream 2“ rovnoměrně rozložených v průběhu celého roku, články se 
však převážně omezovaly na reprodukce výroků ruských státních představitelů a překlady 
tiskových zpráv.267 Nově se tak od dezinformátorů dočteme, že za růst cen může nepřátelská 

262 AntiMeloun. 2021. “EVROPA: Teď už o emise CO2 vůbec nejde.” Pravdivě.eu, 1. listopadu 2021.  
https://pravdive.eu/news/1995/evropa-ted-uz-o-emise-co2-vubec-nejde

263 Franta, Vladimír. 2021. “Vystoupíme z Green Dealu? Zatím jsme udělali aspoň první krok. Názor.” Sputnik News Česká 
republika, 29. prosince 2021. https://cz.sputniknews.com/20211229/vystoupime-z-green-dealu-zatim-jsme-udelali-
aspon-prvni-krok-nazor-17025600.html

264 Michalka, Branislav. 2021. “Summit nebezpečných šílenců: Uragán alarmismu, záplava frází, smrt rozumu. Podaří se 
klimatickým zločincům ‘zachránit svět’? Nové globální náboženství. Babiš černou ovcí číslo jedna. Emoce a paradoxy.” 
Protiproud, 3. listopadu 2021. https://www.protiproud.cz/politika/6112-summit-nebezpecnych-silencu-uragan-
alarmismu-zaplava-frazi-smrt-rozumu-podari-se-klimatickym-zlocincum-zachranit-svet-nove-globalni-nabozenstvi-
babis-cernou-ovci-cislo-jedna-emoce-a-paradoxy.htm

265 AntiMeloun. 2021. “EVROPA: New Green Deal a jeho důsledky.” Pravdivě.eu, 3. listopadu 2021.  
https://pravdive.eu/news/2115/evropa-new-green-deal-a-jeho-dusledky

266 Černá, Daniela. 2021. “Temné proroctví. Znalec Německa varuje. Nová Pandořina skříňka otevřená. Očkovaní i 
neočkovaní, na toto teď pozor.” Parlamentní listy, 1. listopadu 2021.  
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Temne-proroctvi-Znalec-Nemecka-varuje-Nova-Pandorina-
skrinka-otevrena-Ockovani-i-neockovani-na-toto-ted-pozor-682105

267 Sputnik News Česká republika. 2021. “Loď Fortuna pokračuje v práci na pokládce Nord Stream 2.” Sputnik News Česká 
republika, 23. května 2021.  
https://cz.sputniknews.com/20210523/lod-fortuna-pokracuje-v-praci-na-pokladce-nord-stream-2-14588405.html

http://www.europeanvalues.cz/cs
https://pravdive.eu/news/1995/evropa-ted-uz-o-emise-co2-vubec-nejde
https://cz.sputniknews.com/20211229/vystoupime-z-green-dealu-zatim-jsme-udelali-aspon-prvni-krok-nazor-17025600.html
https://www.protiproud.cz/politika/6112-summit-nebezpecnych-silencu-uragan-alarmismu-zaplava-frazi-smrt-rozumu-podari-se-klimatickym-zlocincum-zachranit-svet-nove-globalni-nabozenstvi-babis-cernou-ovci-cislo-jedna-emoce-a-paradoxy.htm
https://pravdive.eu/news/2115/evropa-new-green-deal-a-jeho-dusledky
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Temne-proroctvi-Znalec-Nemecka-varuje-Nova-Pandorina-skrinka-otevrena-Ockovani-i-neockovani-na-toto-ted-pozor-682105
https://cz.sputniknews.com/20210523/lod-fortuna-pokracuje-v-praci-na-pokladce-nord-stream-2-14588405.html
https://pravdive.eu/news/1995/evropa-ted-uz-o-emise-co2-vubec-nejde
https://cz.sputniknews.com/20211229/vystoupime-z-green-dealu-zatim-jsme-udelali-aspon-prvni-krok-nazor-17025600.html
https://cz.sputniknews.com/20211229/vystoupime-z-green-dealu-zatim-jsme-udelali-aspon-prvni-krok-nazor-17025600.html
https://www.protiproud.cz/politika/6112-summit-nebezpecnych-silencu-uragan-alarmismu-zaplava-frazi-smrt-rozumu-podari-se-klimatickym-zlocincum-zachranit-svet-nove-globalni-nabozenstvi-babis-cernou-ovci-cislo-jedna-emoce-a-paradoxy.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6112-summit-nebezpecnych-silencu-uragan-alarmismu-zaplava-frazi-smrt-rozumu-podari-se-klimatickym-zlocincum-zachranit-svet-nove-globalni-nabozenstvi-babis-cernou-ovci-cislo-jedna-emoce-a-paradoxy.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6112-summit-nebezpecnych-silencu-uragan-alarmismu-zaplava-frazi-smrt-rozumu-podari-se-klimatickym-zlocincum-zachranit-svet-nove-globalni-nabozenstvi-babis-cernou-ovci-cislo-jedna-emoce-a-paradoxy.htm
https://pravdive.eu/news/2115/evropa-new-green-deal-a-jeho-dusledky
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Temne-proroctvi-Znalec-Nemecka-varuje-Nova-Pandorina-skrinka-otevrena-Ockovani-i-neockovani-na-toto-ted-pozor-682105
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Temne-proroctvi-Znalec-Nemecka-varuje-Nova-Pandorina-skrinka-otevrena-Ockovani-i-neockovani-na-toto-ted-pozor-682105
https://cz.sputniknews.com/20210523/lod-fortuna-pokracuje-v-praci-na-pokladce-nord-stream-2-14588405.html


72

politika Evropy vůči Rusku, prosazování amerického břidlicového plynu268 a snaha zamezit 
zprovoznění plynovodu Nord Stream 2.269 Rusko bylo oproti tomu popisováno jako země, která 
je ochotná Evropě pomoci, avšak údajně tak není schopná učinit270 kvůli odporu Západu. 

Screenshot pořízen: 9. února 2022

Zahraniční kauza #4 Události v Bělorusku

Stejně jako v roce 2020, kdy diktátor Alexandr Lukašenko po zfalšovaných prezidentských 
volbách surově potlačil masové protesty, tak i v roce 2021 přilákalo dění v Bělorusku pozornost 
české dezinformační scény. Intenzivně se tak věnovala hned dvěma událostem, které se ve 
velké míře objevily i v mainstreamových médiích: zadržení běloruského opozičního novináře 
Ramana Prataseviče Lukašenkovým režimem a Běloruskem řízené migrační vlně namířené 
proti Evropské unii. 

Těmto událostem odpovídá též intenzita, s jakou se čeští dezinformátoři věnovali tématům 
spjatým s Běloruskem. Na následujícím grafu je vidět, kolik bylo na sledovaných webech 
publikováno článků, které pojednávaly o dění výše uvedených událostí. Je vidět, že nejvíce 
článků vycházelo v květnu a v červnu, kdy došlo ke zmíněnému únosu, a pak v listopadu, 
kdy vrcholila migrační krize na bělorusko-polské hranici a situace se dala popsat jako 
humanitární katastrofa.

268 První zprávy. 2021. “Podřízenost EU Americe nás přivedla k enormním cenám za energie.” První zprávy, 21. října 2021. 
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/podrizenost-eu-americe-nas-privedla-k-enormnim-cenam-za-energie/

269 První zprávy. 2021. “Evropa byla zbavena své poslední naděje na záchranu v plynové krizi.” První zprávy, 23. října  2021. 
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/evropa-byla-zbavena-sve-posledni-nadeje-na-zachranu-v-plynove-krizi/

270 CZ24.NEWS. 2021. “Putin: Rusko je připraveno zvýšit dodávky plynu do Evropy.” CZ24.NEWS, 23. října 2021.  
https://cz24.news/putin-rusko-je-pripraveno-zvysit-dodavky-plynu-do-evropy/
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s Běloruskem

Graf č. 9.

K únosu Ramana Prataseviče, běloruského opozičního aktivisty271 a novináře předtím žijícího 
v litevském exilu, došlo 23. května 2021 během jeho návratu z Řecka do Litvy. Tam nicméně 
Pratasevič nedoletěl, neboť jeho let Ryanair 4978 byl v průběhu cesty unesen. V momentě, 
kdy se letadlo nacházelo v  běloruském vzdušném prostoru, nařídil272 běloruský dispečink 
pilotům letadla, aby okamžitě přistáli na minském letišti, neboť se dle jejich slov na palubě 
letadla nacházela bomba. 

Letadlo se přitom nacházelo273 mnohem blíže k  letišti ve Vilniusu než k tomu v Minsku. To 
si uvědomovali i piloti letadla, které k  přistání na minském letišti donutila až běloruská 
stíhačka, jež se vzápětí po ohlášení smyšlené bomby na palubě na let Ryanair 4978 „nalepila“. 
Hned po přistání byl Raman Pratasevič i se svou přítelkyní, která cestovala s ním, zadržen 
a následně násilím a pohrůžkami (jak je zřejmé z  videí, které Lukašenkův režim zveřejnil) 
přinucen k doznání. To Lukašenkův režim zveřejnil274 3. června na 90minutovém videu, kde 
se viditelně otřesený a zmlácený Pratasevič přiznal k údajnému organizování protivládních 
protestů po běloruských prezidentských volbách, z čehož ho Lukašenkův režim obvinil už 
v roce 2020, kdy přitom Pratasevič žil v Litvě. 

Česká dezinformační scéna reagovala na událost přinejmenším ze začátku hned dvojím 
způsobem, respektive šířením dvou druhů narativů. První narativ, který vycházel převážně 

271 Truchlá, Helena. 2021. “Měnil bydliště, ani v exilu nevycházel po setmění. Kdo je zatčený běloruský novinář.” Aktuálně.
cz, 24. května 2021. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nikdo-jiny-uz-nezbyl-rikaval-novinar-z-letadla-rezim-
nakonec/r~cb951952bc7011ebb2f60cc47ab5f122/ 

272 BBC News. 2021. “Belarus plane: What we know and what we don’t.” BBC News, 25. června 2021.  
https://www.bbc.com/news/world-europe-57239521 

273 Troianovski, Anton, Ivan Nechepurenko, 2021. “Belarus Forces Down Plane to Seize Dissident; Europe Sees ‘State 
Hijacking’.” New York Times, 26. května 2021.  
https://www.nytimes.com/2021/05/23/world/europe/ryanair-belarus.html

274 iRozhlas. 2021. “Pratasevič se v běloruské televizi ‘přiznal’ k organizování protestů. ‘Zlomili ho,’ říká jeho otec.“ iRozhlas, 
4. června 2021. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/pratasevic-lukasenko-belorusko-rozhovor_2106040711_pj 
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z  citací běloruských a ruských vládních představitelů, se snažil vyvinit běloruské úřady, 
a naopak z  celé události spíše obviňoval Západ. Cílem tak bylo zakrýt, jak celá událost ve 
skutečnosti proběhla, respektive kolem celé záležitosti vytvořit „mlhu“. Na dezinformačních 
webech, jako např. CZ 24 News275, se tak šlo například dočíst, že „aktivistu-nacistu Protaseviče 
obětovaly západní tajné služby, aby vytvořily past na Lukašenka. Byla to dopředu připravená 
zpravodajská akce Západu.“ Ruskem placený server Sputnik276 zase událost zarámoval 
titulkem, který se snažil navodit pocit, že se vlastně nic nestalo: „Na incident s letadlem 
společnosti Ryanair je třeba pohlížet z hlediska bezpečnosti, která byla zajištěna.“

Screenshot pořízen: 31. ledna 2022

275 CZ24.NEWS. 2021. “Aktivistu – nacistu Protaseviča obetovali západné tajné služby aby vytvorili pascu na Lukašenka. 
Bola to vopred pripravená spravodajská akcia západu. Prečo ohrozené lietadlo odmietol prijať Vilnius, Varšava, Ľvov 
a Kyjev?“ CZ24.NEWS, 29. května 2021.  
https://cz24.news/aktivistu-nacistu-protasevica-obetovali-zapadne-tajne-sluzby-aby-vytvorili-pascu-na-lukasenka-
bola-to-vopred-pripravena-spravodajska-akcia-zapadu-preco-ohrozene-lietadlo-odmietol-prijat-vilnius-v/

276 Sputnik News Česká republika. 2021. “MZV Běloruska okomentovalo incident s letadlem Ryanair, které nouzově 
přistálo v Minsku.“ Sputnik News Česká republika, 24. května 2021.  
https://cz.sputniknews.com/20210524/mzv-beloruska-okomentovalo-incident-s-letadlem-ryanai-ktere-nouzove-
pristalo-v-minsku-14595739.html
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Druhý narativ šířený dezinformačními weby se naopak snažil Prataseviče očernit a vyvolat 
dojem, že jeho únos a následné zadržení a zacházení s ním bylo oprávněné. Aeronet277 tak 
například zveřejnil článek, dle kterého „Protasevič sloužil během války v Donbasu v tiskové 
službě neonacistického praporu Azov … a fakticky působil jako agent ministerstva ukrajinské 
vlády“. Podobně se o Pratasevičovi vyjádřil i server CZ 24 News278, jenž o běloruském novináři 
napsal, že je „terorista a člen neonacistického uskupení Azov“. Oficiální kanál (pro)ruských 
dezinformací Sputnik279 pak Prataseviče spojil s  ruským opozičníkem Alexejem Navalným 
a napsal: „Tito nájemní žoldáci v boji proti diktatuře a totalitě v Rusku a Bělorusku se otevřeně 
hlásí k nacismu.“

Screenshot pořízen: 31. ledna 2021

277 Vedoucí Kolotoče. 2021. “Šakal z Minsku: Roman Protasevič jako bojovník ukrajinského praporu Azov, který se dostal 
až na titulní stránku jejich časopisu! Od roku 2017 měl základnu v České republice pod dozorem českých čučkařů! 
Záhy poté vycestoval přes Polsko a Brusel do USA na pohovory na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu, 
zpátky se vrátil už jako spolupracovník Eurorádia pod federální neziskovkou USAID, která funguje jako front house pro 
operace CIA! Jeho přítelkyně studuje na škole ve Vilniusu, která vloni uzavřela partnerství s mezinárodní sítí OSUN 
George Sorose! V Česku je zaregistrována běloruská mládežnická odbojová organizace Malady Front, ve které byl 
Protasovič členem!” Aeronet, 26. května 2021. https://aeronet.cz/news/sakal-z-minsku-roman-protasevic-jako-
bojovnik-ukrajinskeho-praporu-azov-ktery-se-dostal-az-na-titulni-stranku-jejich-casopisu-od-roku-2017-mel-
zakladnu-v-ceske-republice-pod-dozorem-ceskych-cuckaru/ 

278 CZ24.NEWS. 2021. “Situace s letem Ryanair v Bělorusku – holá fakta.” CZ24.NEWS, 27. května 2021.  
https://cz24.news/situace-s-letem-ryanair-v-belorusku-hola-fakta/

279 Sputnik News Česká republika. 2021. “Proč mainstream háji fašistu? Objevila se svědectví, jak Protasevič sloužil v 
nacistické jednotce.” Sputnik News Česká republika, 27. května 2021. https://cz.sputniknews.com/20210527/proc-
mainstream-haji-fasistu-objevila-se-svedectvi-jak-protasevic-slouzil-v-nacisticke-jednotce-14638784.html  
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Jak už bylo zmíněno výše, druhým velkým tématem české dezinformační scény se stala 
migrační vlna řízená Lukašenkovým režimem, již běloruský diktátor zorchestroval jako 
pomstu280 Evropské unii za to, že na Bělorusko uvalila sankce. S  ilegálním vysíláním 
migrantů, které Lukašenkův režim přivážel z  Blízkého východu, začalo Bělorusko už na 
počátku roku 2021, avšak v  poměrně malých počtech. Významněji začala celá záležitost 
eskalovat na začátku léta, kdy Litva, kam migranti začali ve větším směřovat jako první, 
vyhlásila281 v reakci na jejich rostoucí počet nouzový stav. Jejich rostoucí příval pak následně 
vedl i k jejich vzpourám282 v narychlo budovaných uprchlických táborech, kam byli zachycení 
migranti umísťováni. 

V průběhu léta začalo Bělorusko ve větších počtech posílat migranty i do Lotyšska a Polska, 
které se postupně začalo stávat hlavním cílem. Polsko283 proto stejně jako Litva a později 
Lotyšsko284 vyhlásilo v září nouzový stav, k hranicím s Běloruskem vyslalo ozbrojené složky 
a do oblasti přestalo pouštět novináře nebo pracovníky humanitárních organizací. Celá 
krize postupně během podzimu 2021 vygradovala, neboť počet Běloruskem vysílaných 
migrantů vzrostl do tisíců285 a všechny zasažené země je začaly hned na hranicích vracet, 
případně jejich přechod vůbec neumožnily. Běloruské a ruské286 bezpečnostní složky, které 
celou migrační vlnu koordinovaly, se však migraci pokusily udržet v chodu, a tak migrantům 
znemožňovaly jakýkoliv návrat mimo pohraniční oblast. Tato oboustranná snaha dostat 
či udržet migranty mimo své území spolu se zhoršujícím se počasím a jejich občasnou 
agresivitou podnícenou zoufalou situací nicméně vedla k řadě úmrtí. Do konce roku 2021 se 
počet zemřelých a nezvěstných vyšplhal až na 21287, respektive 22 lidí, neboť kromě migrantů 
zemřel během krize i jeden polský voják. Krizi a příval migrantů nakonec zastavily288 až další 
sankce proti Bělorusku mířené i na běloruskou dopravní společnost Belavia odpovědnou za 
přepravu migrantů a dohoda EU se zeměmi, odkud migranti pocházeli.

Česká dezinformační scéna si celé záležitosti začala všímat v průběhu léta. Na jedné straně 
dříve podporovala Alexandra Lukašenka, jak ukázala i kauza únosu Ramana Prataseviče, na 

280 Harzer, Filip. 2021. “Lukašenkova pomsta za sankce. Otevřel dveře nelegální migraci do Unie.” Seznam Zprávy, 
8. července 2021. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/lukasenkova-pomsta-za-sankce-otevrel-dvere-nelegalni-
migraci-do-unie-169301

281 Herszenhorf, David M. 2021. “Lithuania declares state of emergency over migrant arrivals.” Politico, 2. července 2021. 
https://www.politico.eu/article/lithuania-state-emergency-migrants-belarus-border/.  

282 ČT24. 2021. “V Litvě se vzbouřili migranti, místní blokují výstavbu dalšího tábora.” ČT24, 26. července 2021.  
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3346354-v-litve-se-vzbourili-migranti-mistni-blokuji-vystavbu-dalsiho-tabora.  

283 Bahounková, Petra. 2021. “Polsko vyhlásilo nouzový stav u hranic s Běloruskem.” ČT24, 2. září 2021.   
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3364340-polsko-vyhlasilo-nouzovy-stav-u-hranic-s-beloruskem 

284 ČTK. 2021. “Po Litvě i Lotyšsko. Země kvůli migrantům z Běloruska vyhlašuje nouzový stav.” Aktuálně.cz, 
10. srpna 2021. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/po-litve-i-lotyssko-zeme-kvuli-migrantum-z-beloruska-vyhlasu/
r~34365bc8f9e411eb8fa20cc47ab5f122/

285 Člověk v tísni. 2021. “NA POLSKO-BĚLORUSKÉ HRANICI STÁLE POMÁHAJÍ AKTIVISTÉ ZE SKUPINY GRUPA GRANICA.” 
Člověk v tísni, 21. prosince 2021. https://www.clovekvtisni.cz/na-polsko-beloruske-hranici-grupa-granica-8328gp.  

286 Ukrinform. 2021. “Russian intelligence operating at EU border same way as they were in Ukraine in 2014 - Polish 
expert.” Ukrinform, 10. listopadu 2021. https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3347981-russian-intelligence-
operating-at-eu-border-same-way-as-they-were-in-ukraine-in-2014-polish-expert.html 

287 Missing migrants projects. 2021. “Migration within Europe.” Missing migrants projects, 8. prosince 2021.  
https://missingmigrants.iom.int/region/europe?region_incident=4061&route=9911&year%5B%5D=2500 

288 iDnes, ČTK. 2021. “Další úmrtí na bělorusko-polské hranici. Nešťastnou náhodou zemřel voják.” iDnes, 10. srpna 2021. 
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/po-litve-i-lotyssko-zeme-kvuli-migrantum-z-beloruska-vyhlasu/
r~34365bc8f9e411eb8fa20cc47ab5f122/
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druhé straně však k migraci zaujímala obecně velmi negativní postoj. Vznikla tak schizofrenní 
situace, na kterou dezinformátoři nebyli schopni reagovat ihned. Vydávali289 proto často 
články, v  nichž se nestavěli ani na jednu stranu a pouze migraci nebo přímo migranty 
kritizovali. Poukazovali tak například na jejich chování v  záchytných táborech a snažili se 
vyvolat dojem290, že jejich jediným cílem je dostat se do Německa, kde „dostanou pohádkový 
azyl“.  V  některých případech se nicméně dezinformační scéna nakonec proti napadeným 
státům obrátila a o Litvě například psala291 jako o „fašistické diktatuře, která staví zdi na 
hranicích s Běloruskem“. Polsko bylo zase kritizováno292 kvůli užití slzného plynu a vodních 
děl.
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289 Redakce. 2021. “Stovky migrantů přecházejí hranice: Lotyšsko vyhlásilo výjimečný stav.” AC24, 14. srpna 2021.  
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/stovky-migrantu-prechazeji-hranice-lotyssko-vyhlasilo-vyjimecny-stav/ 

290 Grzegorz. 2021. “Uprchlíci řádili v polském imigračním centru. Kdy podobnou událost zažijí Češi?” Česká věc, 
6. prosince 2021.  
https://ceskavec.com/2021/12/uprchlici-radili-v-polskem-imigracnim-centru-kdy-podobnou-udalost-zaziji-cesi. 

291 Janinna. 2021. “Obyvatelé Litvy se vzbouřili proti diktatuře. FOTO.VIDEA.” Pokec24, 11. srpna 2021.  
https://www.pokec24.cz/politika/obyvatele-litvy-se-vzbourili-proti-diktature-foto-video/ 

292 Sputnik News Česká republika. 2021. “Polská policie nasadila proti migrantům slzný plyn a vodní dělo.” Sputnik News 
Česká republika, 16. listopadu 2021. https://cz.sputniknews.com/20211116/polska-policie-nasadila-proti-migrantum-
slzny-plyn-a-vodni-delo-16528578.html
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Terčem dezinformačních webů se kvůli migrační krizi stal ale i Západ. Třeba server CZ 24 
News za hlavního viníka migrace označil293 místo Běloruska „USA a jejich satelity, které 
destabilizovaly situaci na Blízkém Východě a v Severní Africe“. Migranty z Blízkého východu 
přitom do Evropy pašovalo samo Bělorusko294 s ruskou295 asistencí. Ve stejném článku se ale 
objevil i narativ, jenž celou krizi označil za snahu Západu svrhnout Lukašenka a zhatit tím 
přibližování Běloruska s Ruskem: „toto umělé, demonstrativní vyhrocení situace na bělorusko-
polské hranici může být nervózní reakcí Západu na nedávno uzavřenou integrační smlouvu 
mezi Ruskem a Běloruskem“. Další narativ296 pak pro změnu obvinil Evropskou unii z užívání 
dvojího metru vůči Bělorusku, což je údajně zřejmé z její všeobecné podpory migrace až na 
tu z Běloruska, na niž Brusel odpovídá sankcemi. Zároveň se však objevil i narativ, jenž tvrdil, 
že i během této krize jsou migranti vítáni, a to konkrétně Německem297, kde „mají stále navrch 
síly, které chtějí dovést plán ‚velké výměny’ evropského obyvatelstva až do konce“. 
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293 CZ24.NEWS. 2021. “Západ, ktorý sankciemi urýchlil integráciu Ruska Bieloruska, je zrazu z toho dolakaný.” CZ24.
NEWS, 14. listopadu 2021.  
https://cz24.news/zapad-ktory-sankciami-urychlil-integraciu-ruska-a-bieloruska-je-zrazu-z-toho-dolakany/

294 DW. 2021. “The route from Iraq to Belarus: How are migrants getting to Europe?” DW, 27. října 2021.  
https://www.dw.com/en/the-route-from-iraq-to-belarus-how-are-migrants-getting-to-europe/a-59636629. 

295 Ukrinform. 2021. “Russian intelligence operating at EU border same way as they were in Ukraine in 2014 - Polish 
expert.” Ukrinform, 10. listopadu 2021. https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3347981-russian-intelligence-
operating-at-eu-border-same-way-as-they-were-in-ukraine-in-2014-polish-expert.html 

296 Franta, Vladimír. 2021. “David k situaci na bělorusko-polské hranici: Hrozí vážný konflikt. Použití síly v regionu je 
reálné.” Sputnik News Česká republika, 10. listopadu 2021. https://cz.sputniknews.com/20211110/david-k-situaci-na-
belorusko-polske-hranici-hrozi-vazny-konflikt-pouziti-sily-v-regionu-je-realne-16464906.html

297 Vylíčil, Lubomír. 2021. “Merkelová už, za polskými zády, mává bílým praporem.” Rukojmí, 17. listopadu 2021.  
http://www.rukojmi.cz/clanky/12175-merkelova-uz-za-polskymi-zady-mava-bilym-praporem
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Řada článků vyjadřující se k  celé migrační krizi také často vycházela z  vyjádření ruských 
a běloruských představitelů, podobně jako v  případě textů o Ramanu Pratasevičovi. Tato 
vyjádření pak servery využívaly především k šíření narativů kritizujících nejčastěji Západ či 
samotné oběti této hybridní operace, tedy Polsko, případně baltské státy. Konkrétně tak 
dezinformační weby šířily třeba výroky ruského prezidenta Vladimira Putina298, že „migrační 
krizi vyvolaly západní země, včetně evropských zemí“, nebo ruského ministra zahraničí Sergeje 
Lavrova299, že „kroky polské strany v naprostém rozporu s veškerými normami mezinárodního 
práva“. Hojně byl citován i běloruský diktátor Alexandr Lukašenko, a to například v  rámci 
dalšího populárního narativu, že migrační krize je zneužívána300 Západem proti Bělorusku, 
a to na „na zadržování běloruské armády pro případ konfliktu s Ruskem“. 
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298 Redakce. 2021. “Putin: Za migrační krizi je zodpovědný Západ.” Svobodné noviny, 19. listopadu 2021.  
http://svobodnenoviny.eu/putin-za-migracni-krizi-je-zodpovedny-zapad/

299 Sputnik News Česká republika. 2021. “Lavrov: Jednání polské strany je porušením mezinárodního práva. Brusel 
uplatňuje dvojí metr, tvrdí.” Sputnik News Česká republika, 16. listopadu 2021. https://cz.sputniknews.com/20211116/
lavrov-jednani-polskych-pohranicniku-je-porusenim-mezinarodniho-prava-16529741.html

300 Sputnik News Česká republika. 2021. “Lukašenko: USA a Velká Británie chtějí zničit EU pomocí Varšavy.” Sputnik News 
Česká republika, 29. listopadu 2021. https://cz.sputniknews.com/20211129/lukasenko-usa-a-velka-britanie-chteji-
znicit-eu-pomoci-varsavy-16677263.html 
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Screenshot pořízen: 31. ledna 2022

Zahraniční kauza #5 Zahraniční parlamentní volby (Ruská federace a Německo)

Září 2021 se neslo ve znamení parlamentních voleb nejen v sousedním Německu, ale i v Ruské 
federaci. V Rusku se volby do Státní dumy, dolní komory Federálního shromáždění, konaly301 
mezi 17. a 19. zářím 2021 a podle oficiálních výsledků vyhrálo jednoznačně Putinovo Jednotné 
Rusko. Opozice odmítla výsledky uznat, protože byly volby spojeny s  řadou podvodů. 
Nezávislým pozorovatelům z  Organizace pro bezpečnost a spolupráci v  Evropě (OBSE) 
nebylo umožněno volby sledovat v rozsahu, jež organizace požadovala, což vyústilo v to, že 
se poprvé od roku 1993 její zástupci monitorování neúčastnili. Řadě Putinových kritiků také 
nebylo dovoleno kandidovat.

301 BBC News. 2021. “Russia election: Putin’s party wins election marred by fraud claims.” BBC News, 20. září 2021. 
https://www.bbc.com/news/world-europe-58614227
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Z celkového počtu 450 křesel obsadilo302 vládní Jednotné Rusko 324, což představuje ústavní 
dvoutřetinovou většinu. Následovali komunisté s  57 mandáty, Spravedlivé Rusko s  27, 
Liberálně-demokratická strana s 21 a Noví lidé se 13. Strany Vlast, Strana růstu a Občanská 
platforma získaly po jednom křesle.

Velkým tématem se stalo zakročení proti aktivitám opozičníka Alexeje Navalného, který 
byl v  únoru 2021 po svém návratu do vlasti uvězněný. Takzvané Chytré hlasování, které 
doporučovalo jeho příznivcům, koho mají ve svém regionu volit, aby nezvítězil kandidát 
Jednotného Ruska, výrazně komplikoval303 ruský cenzurní úřad.

V průběhu roku bylo Rusko zmiňováno právě i v souvislosti s uvězněným opozičníkem304, viz 
článek níž.

302 iRozhlas. 2021. “Komise oficiálně potvrdila výsledky voleb v Rusku. Jednotné Rusko má potvrzenou ústavní většinu.” 
iRozhlas, 24. září 2021. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-volby-jednotne-rusko-ustavni-vetsina-ustava-
statni-duma-parlament-vladimir_2109241627_hyh 

303 iRozhlas. 2021. “Ruský úřad hrozí Applu a Googlu. Pokud nestáhnou Navalného aplikaci, hrozí jim vysoké pokuty.” 
iRozhlas, 2. září. 2021. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-navalnyj-apple-google_2109021539_pj  

304 Infokurýr. 2021. “Kdo stojí za Navalným? Medúzy a Vagíny!” Infokurýr, 9. května 2021.  
http://www.infokuryr.cz/n/2021/05/09/kdo-stoji-za-navalnym-meduzy-a-vaginy/ 
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Velké pozornosti se také dostalo rozhodnutí EU, které se zabývalo305 možným postojem 
Unie k  podzimním parlamentním volbám v  Rusku, pokud by byly uznané za zfalšované. 
Dezinformační scéna následně tlumočila306 postoj ruských představitelů. Na stranu Ruska se 
přidal307 i europoslanec za SPD Ivan David, politik text EU připodobnil k úvodníku v novinách 
diktátorského režimu.

Fakt, že OBSE nemohla vyslat své pozorovatele k ruským volbám, protože Ruská federace 
pod záminkou covidové pandemie omezila počet lidí, který by se takové mise mohl účastnit, 
byl vysvětlován téměř vždy jako jednoznačná chyba OBSE. Dezinformátoři krok vykládali 
jako „odmítnutí“308 pozvání ze strany OBSE, které vykládali jako záměrný tah s cílem neuznat 
ruské parlamentní volby. Infokurýr k tomu dále napsal309: „Už v květnu jsem tušil, že Západ 
zopakuje v zářijových ruských volbách scénář, který už známe z Venezuely nebo Běloruska. Ani 
na pozvání vlády nejsou vysláni volební pozorovatelé a poté se tvrdí – aniž by se poskytl jakýkoliv 
důkaz, že volby byly podvodné. V běloruských prezidentských volbách OBSE odmítla pozvání 
vyslat volební pozorovatele. Taktéž v parlamentních volbách ve Venezuele v prosinci 2020 EU 
odmítla pozvání vlády na pozorování průběhu voleb.“

Článek z webu Pokec 24310 na toto téma:

305 European Parliament. 2021. “MEPs call for new EU strategy to promote democracy in Russia.” European Parliament, 
16. září 2021. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11925/meps-call-for-new-eu-
strategy-to-promote-democracy-in-russia 

306 Regionální novinky. 2021. “Zacharová: Ještě nejsou volby a už existuje zpráva EP o porušování.” Regionální novinky, 
14. září 2021. http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/zpravy/zacharova-jeste-nejsou-volby-a-uz-existuje-zprava-ep-
o-porusovani/  

307 Infokurýr. 2021. “‘Pomozte svrhnout Putina’ Europoslanec David popsal praktiky Evropského parlamentu.” Infokurýr, 
24. září 2021. http://www.infokuryr.cz/n/2021/09/24/pomozte-svrhnout-putina-europoslanec-david-popsal-praktiky-
evropskeho-parlamentu/

308 Infokurýr. 2021. “OBSE odmítá vyslat volební pozorovatele do ruských parlamentních voleb které proběhnou v září.” 
Infokurýr, 6. srpna 2021. http://www.infokuryr.cz/n/2021/08/06/obse-odmita-vyslat-volebni-pozorovatele-do-
ruskych-parlamentnich-voleb-ktere-probehnou-v-zari/

309 Ibid.
310 Pokec24.cz. 2021. “Lavrov: Západ připravuje půdu pro diskreditaci výsledků voleb do Státní dumy.” Pokec24, 

14. srpna 2021. https://www.pokec24.cz/politika/lavrov-zapad-pripravuje-pudu-pro-diskreditaci-vysledku-voleb-do-
statni-dumy/?attempt=1
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Na české dezinformační scéně reflektovaly bezprostřední konání voleb tři prokremelské 
narativy, které se snažily zpochybnit obvinění Kremlu z  volebních podvodů. První narativ 
tvořilo citování prohlášení ruských představitelů. Toho se ujal i europoslanec za SPD Ivan 
David, jehož facebookový příspěvek311 následně přejala řada dezinformačních webů. Ivan 
David převzal slova ruské strany, která tvrdila312, že „[j]akékoli nesrovnalosti neměly dopad 
na celkový průběh hlasování a nemohou ovlivnit výsledky volební kampaně...“ Na Sputniku 
například vyšel názorový článek od předsedkyně Institutu slovanských strategických studií 
Radmily Zemanové-Kopecké, v  němž o volbách psala následovně313: „Vše, co jsem stihla 
sledovat, bylo velmi vyvážené. Ke slovu v debatách se v hojném počtu dostávaly i neparlamentní 
strany, vyvážené byly i reklamní bloky, v nichž se opět pravidelně střídaly parlamentní i 
neparlamentní strany. Musím konstatovat, že kampaň byla obecně korektní bez zbytečného 
napadání soupeřů.“

Kromě již citovaného webu Eportál převzaly post od Ivana Davida ještě minimálně weby Nová 
republika, New World Order Opposition, Pravdive.eu, Infokurýr, Pravý prostor a Asociace 
nezávislých médií. V textu se kromě citace ruských představitelů vyjadřoval k volbám v USA, 
které z  hlediska možných volebních podvodů označil za problematické, a dále napsal, že 
„zatímco záznamy výpovědí svědků volebních podvodů v USA v řádech o 3 nuly větších, konané 
pod přísahou, byly ze všech platforem nemilosrdně mazány, často i s autory“. Všechna obvinění 
z volebních podvodů během prezidentských voleb v USA přitom byla americkými soudy 
zamítnuta314. Obvinění vůči Rusku tak dle tohoto druhého narativu nejsou upřímná, protože 
nebyly stejným způsobem kritizovány i Spojené státy.

Další narativ tvořilo obvinění, že Ústřední volební komise Ruska a její online volební systém 
musely čelit315 kybernetickým útokům pocházejícím z území Spojených států, Německa 
a  dalších zemí. Ruský kanál Sputnik zdůrazňoval316, že volby mají absolutně legitimní 
charakter. S  tím souvisely i zmínky o údajné snaze Západu destabilizovat317 zemi v  rámci 
protiruské kampaně.

311 David, Ivan. 2021. “USA, kde proběhly volby minimálně problematické, pochybují o transparentnosti voleb v Rusku.” 
Facebook, 21. září 2021. https://www.facebook.com/MUdrIDavid/posts/145189834191733

312 David, Ivan. 2021. “Během parlamentních voleb v Rusku čelily sčítací stroje kybernetickým útokům z USA.” Eportál, 
21. září 2021. https://www.eportal.cz/Articles/10923-behem-parlamentnich-voleb-v-rusku-celily-scitaci-stroje-
kybernetickym-utokum-z-usa.aspx

313 Petrov, Jan. 2021. “Zemanová-Kopecká: Volby v Rusku přinesly překvapení… Názor.” Sputnik News Česká republika, 
20. září 2021.  
https://cz.sputniknews.com/20210920/zemanova-kopecka-volby-v-rusku-prinesly-prekvapeni-nazor-15898500.html

314 Reuters Staff. 2021. “Fact check: Courts have dismissed multiple lawsuits of alleged electoral fraud presented by 
Trump campaign.” Reuters, 15. února 2021.  
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-courts-election-idUSKBN2AF1G1

315 Sputnik News Česká republika. 2021. “Ruský online volební systém trpí DDOS útokem přicházejícím z amerických 
a ukrajinských IP-adres.” Sputnik News Česká Republika, 17. září 2021. https://cz.sputniknews.com/20210917/rusky-
online-volebni-system-trpi-ddos-utokem-prichazejicim-z-americkych-a-ukrajinskych-ip-adres-15863465.html

316 Sputnik News Česká republika. “V Rusku začaly volby do Státní dumy.” Sputnik News Česká republika, 17. září 2021. 
https://cz.sputniknews.com/20210917/v-rusku-zacaly-volby-do-statni-dumy-15860383.html

317 Kavij, Miroslav. 2021. “Další kroky EU a USA k rozpoutání nové studené války.” Parlamentní listy, 23. září 2021.  
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Miroslav-Kavij-118511/clanek/Dalsi-kroky-EU-a-USA-k-rozpoutani-nove-
studene-valky-116122
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O nesrovnalostech v ruských volbách reportovali318 dezinformátoři jen velmi ojediněle.

Dalšími diskutovanými volbami se staly ty do Německého spolkového sněmu, které se 
uskutečnily319 o týden později, 26. září 2022. Skončily vítězstvím SPD, která získala 206 
z  finálního počtu 736 křesel. Následovala CDU/CSU se ziskem 197 mandátů, Zelení se 118, 
FDP s 92, AfD s 83 a Levice s 39 poslanci. Vládní většinu se podařilo dojednat320 lídrovi SPD 
Olafu Scholzovi spolu se Zelenými a FDP.

Dezinformační scéna, kromě vcelku běžného reportování321 o situaci, přišla v  souvislosti 
s nadcházejícími volbami do Německého spolkového sněmu s různými narativy. I když by se 
to na první pohled mohlo zdát překvapivé, jedním z témat k německým volbám diskutovaných 
na české dezinformační scéně byla migrace. Migranti, islám, multikulturalismus a další 
podobná slova se na dezinformačních webech spojují v hojně diskutovaná témata, která 
bývají zmiňována i ve zdánlivě nesouvisejícím kontextu. Pro příklad můžeme uvést články 
o Evropské unii, které jsme rozebírali ve výroční zprávě z roku 2019322. Německé volby z roku 
2021 tedy nebyly výjimkou.

Viz článek z  webu Pravý prostor323, který dává do souvislosti nutnost zastavení imigrace 
s  podzimními volbami, přiložený níž. Použitý slovník označující migranty a uprchlíky za 
„vetřelce“ a „invazisty“ působí až rasistickým dojmem. Text byl také namířený proti Zeleným, 
kteří podle autora/autorky imigraci ve velkém podporují, a varoval před nimi v nadcházejících 
volbách.

318 Pravdivě.eu. 2021. “Ruskí komunisti napadli výsledky internetového hlasovania parlamentných volieb v Moskve.” 
Pravdivě.eu, 29. září 2021. https://pravdive.eu/news/329222/ruski-komunisti-napadli-vysledky-internetoveho-
hlasovania-parlamentnych-volieb-v-moskve

319 Hosenseidlová, Petra. 2021. “Německé volby vyhráli sociální demokraté. Otevřené zůstává, kdo bude kancléřem.” ČT24, 
27. září 2021. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3376664-nemecke-parlamentni-volby-vyhrali-socialni-demokrate

320 DW. 2021. “Olaf Scholz formally sworn in as German chancellor.” DW, 8. prosince 2021.  
https://www.dw.com/en/olaf-scholz-formally-sworn-in-as-german-chancellor/a-60052911

321 Sputnik News Česká republika. 2021. “Média jmenovala možného kandidáta na kancléře SRN.” Sputnik News Česká 
republika, 8. ledna 2021.  
https://cz.sputniknews.com/svet/2021010813028774-media-jmenovala-mozneho-kandidata-na-kanclere-srn/

322 Krátka Špalková, Veronika. 2021. “VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU ČESKÉ DEZINFORMAČNÍ SCÉNY ZA ROK 2019.” 
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 20. ledna 2021. https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/
Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_rok_2019.pdf

323 Slovanka. 2021. “Zničí Německo Evropu? Zatím se o to snaží …” Pravý prostor, 3. března 2021.  
https://pravyprostor.cz/znici-nemecko-evropu-zatim-se-o-to-snazi/
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Nejednalo se o ojedinělý případ, podobných, i když mnohdy méně radikálních článků vyšla 
v průběhu roku celá řada (viz např. zde nebo zde).

Dalším tématem se stala podpora určitých subjektů, jmenovitě pravicové až krajně pravicové 
Alternativy pro Německo (AfD), a naopak silný nesouhlas s politikou jiných stran, především 
Zelených. O Zelených se například psalo, že se snaží běžné pracující lidi zbavit každého 
kousku svobody324 (v souvislosti s  bydlením ve svém), prosadit ekodiktaturu, masové 
přistěhovalectví a klimatickou hysterii325, multikulturalismus, LGBT a islamizaci Evropy 
(...) a politickou korektnost326. AfD si naopak vysloužila spíš podporu327, jako údajně jediná 
tradiční pravicová strana328.

Pozornost byla věnována i údajným nesrovnalostem ve výsledcích, které byly podle 
některých způsobené korespondenčním hlasováním (dezinformační scéna tento argument 
využívá dlouhodobě, viz kapitola o amerických prezidentských volbách ve výroční zprávě za 
rok 2020329). Americké prezidentské volby byly skutečně opět využity jako případ volebních 
machinací pomocí korespondenčního hlasování a měly by například podle článku z Pravého 
prostoru sloužit330 jako jakési varování.331 V jiném případě byla jako důkaz volebních machinací 
uváděná údajná nesrovnalost332 mezi počtem voličů a odevzdaných hlasů.333

324 Vylíčil, Lubomír. 2021. “Nepříjemně se to blíží aneb budoucnost patří králíkárně.” Rukojmí, 16. února 2021.  
http://www.rukojmi.cz/clanky/11422-neprijemne-se-to-blizi-aneb-budoucnost-patri-kralikarne

325 Pravdivě.eu. 2021. “V Německu začala kampaň ‘Zelené kraviny 2021’, která má varovat před volbou Zelených.” Pravdivě.
eu, 14. srpna 2021. https://pravdive.eu/news/319082/v-nemecku-zacala-kampan-zelene-kraviny-2021-ktera-ma-
varovat-pred-volbou-zelenych

326 Bašta, Jaroslav. 2021. “Jaroslav Bašta: Němci nikdy nedělají malé chyby.” První zprávy, 3. října 2021. 
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/jaroslav-basta-nemci-nikdy-nedelaji-male-chyby/

327 Slovanka. 2021. “Kandidátku za AfD odmítl lékař ošetřit kvůli politickému názoru.” Vox Populi Blog, 20. února 2021. 
https://voxpopuliblog.cz/kandidatku-za-afd-odmitl-lekar-osetrit-kvuli-politickemu-nazoru/

328 Akopov, Petr. 2021. “Hon na AfD: Fízlování opozice nyní v Německu legální. Jako za Hitlera. Vládnoucí moc ztrácí půdu 
pod nohama. Merkelová o víkendu prošvihla dvoje volby. Režim se děsí těch podzimních. Podobnost s námi “čistě 
náhodná”?” Protiproud, 15. března 2021. https://www.protiproud.cz/politika/5683-hon-na-afd-fizlovani-opozice-nyni-
v-nemecku-legalni-jako-za-hitlera-vladnouci-moc-ztraci-pudu-pod-nohama-merkelova-o-vikendu-prosvihla-dvoje-
volby-rezim-se-desi-tech-podzimnich-podobnost-s-nami-ciste-nahodna.htm

329 Krátka Špalková, Veronika, Jindřich Přívratský, Matěj Pastír, Zuzana Činčerová. “VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU ČESKÉ 
DEZINFORMAČNÍ SCÉNY ZA ROK 2020.” Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 29. listopadu 2021.  
https://europeanvalues.cz/wpcontent/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_pro_
rok_2019.pdf

330 Slovanka. 2021. “V letošních německých parlamentních volbách bude rekordní počet korespondenčních hlasů.” Pravý 
prostor, 20. září 2021. https://pravyprostor.cz/v-letosnich-nemeckych-parlamentnich-volbach-bude-rekordni-pocet-
korespondencnich-hlasu/

331 V prezidentských volbách v USA v roce 2020 přitom nebyly prokázány rozsáhlé volební podvody.
332 “Falšovali v Německu volby? Politik požaduje šetření. Odevzdáno víc hlasů než bylo voličů.” Nezávislá média. 

4. října 2021. https://nezavislamedia.cz/falsovali-v-nemecku-volby-politik-pozaduje-setreni-odevzdano-vic-hlasu-
nez-bylo-volicu/

333 Podle mainstreamových zdrojů doprovázel volby v Berlíně sice chaos, ale nedocházelo k vážným záměrným 
manipulacím.
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https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-courts-election-idUSKBN2AF1G1
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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 2021 
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) Profesionalizace web designu a obsahu

2) Přímá komunikace se čtenáři / výzvy k bojkotu

3) Zánik webu v důsledku výrazného poklesu financí z internetové reklamy

4) Zrychlená mobilizace dezinformátorů v případě nové kauzy

5) Vládní představitelé šířící dezinformace

TREND #1 PROFESIONALIZACE WEB DESIGNU A OBSAHU

Za uplynulý rok 2021 jsme na české dezinformační scéně identifikovali jako jeden z trendů 
snahu některých dezinformačních webů vypadat profesionálněji ve smyslu více se podobat 
velkým mainstreamovým médiím. Jedná se především o vizuální podobu samotného webu, 
ale patří k tomu též snaha publikovat obsah, který má profesionálnější podobu (tzn. text 
je bez chyb či překlepů, používá fráze typické pro mainstream, méně skandální a šokující 
jazyk, případné překlady na profesionální úrovni nejeví známky, že byly přeloženy pomocí 
automatického překladače). 

Kromě webového designu a formy obsahu se některé weby snaží podobat zpravodajským 
mainstreamovým médiím i v samotném názvu. Na české dezinformační scéně tak například 
funguje pět dezinformačních webů, které mají v názvu číslovku 24 (AC24, Pokec24, 
Důležité24, CZ 24 Zprávy a CZ24News), aby se podobaly jednomu z nejdůvěryhodnějších 
českých zpravodajských webů ČT24334. Cílem všech těchto aspektů je čtenáře zmást a na 
základě povrchového vzhledu je přesvědčit, že se jedná o důvěryhodnou stránku obsahující 
skutečné zpravodajství. Tento typ webů spadá do kategorie tzv. černé propagandy335, jejímž 
úkolem (na rozdíl od bílé či šedé propagandy) je tvářit se tak, aby nebylo na první pohled 
zřejmé, že se jedná o propagandu.

Tato skutečnost neplatí pro všechny dezinformační weby zařazené na seznam, ale pouze 
pro některé. Avšak vzhledem k tomu, že se to týká především těch webů, které patří mezi 
nejaktivnější a nejčtenější dezinformační weby v Česku, vnímáme to jako dlouhodobý trend, 
který by v dalších letech mohl pokračovat a týkat se i dalších stránek. Je poměrně zřejmé, 

334 Krawiecová, Nela. 2020. “Lidé nejvíc věří Českému rozhlasu, České televizi a ČTK, ukázala data
získaná před počátkem pandemie.” iRozhlas, 30. března 2020.
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/media-ceske-televize-cesky-rozhlas-data-tomio-okamura-spd-k
oncesionarske_2003300600_nkr
335 Beneš, Kamil. 2021. “Teorie Propagandy: Vybrané Typologie.” e-Polis, 5. srpna 2014.
https://www.e-polis.cz/clanek/teorie-propagandy-vybrane-typologie.html
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že tomuto trendu prozatím podlehly především ty weby, které jsou finančně zajištěné 
(především díky vysoké návštěvnosti) a mohou si dovolit do takových změn investovat. 

Velmi dobrým příkladem takového dezinformačního webu je již zmíněný CZ24News. Ten 
svůj design nemusel měnit, neboť vznikl teprve ve druhé polovině roku 2021 a rovnou 
přišel s vizuálem, který napodobuje několik velkých mainstreamových médií především ze 
zahraničí. 

Screenshot pořízen: 20. ledna 2022

Zvolenou barvou pozadí a písma se CZ24News podobá jak velké zpravodajské stanici CNN, 
tak i vizuálu zpravodajské stanice BBC. 

Zdroj: rsc.ox.ac.uk 

U jiného typu loga BBC World News lze vidět i snahu napodobit pozadí loga, kde je vyobrazena 
planeta Země s různými názvy měst, jež jsou propojeny přímkami. Tento efekt je použit 
i v záhlaví stránky CZ24News, jak je vidět na obrázku výše.  

http://www.europeanvalues.cz/cs
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Zdroj: BBC

Velkou změnu jsme zaznamenali u jednoho z nejstarších a nejčtenějších336 dezinformačních 
webů AC24. Ten od svého vzniku v roce 2011 změnil vizuál čtyřikrát a z toho třikrát za poslední 
čtyři roky (2018, 2020 a 2021)337. Současný vzhled AC24 je velmi jednoduchý a je za ním vidět 
snaha vypadat co nejvíce profesionálně. 

336 Dezinformační web AC24 byl založen v roce 2011 a jeho návštěvnost byla v roce 2011 760 tis. za měsíc a za poslední 
3 roky se drží mezi pěti nejčtenějšími dezinformačními weby v ČR. 

337 Archivní vzhledy AC24 jsou součástí přílohy. 
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Screenshot pořízen: 21. ledna 2022

Zároveň je zřejmá snaha napodobit úvodní stránky velkých mainstreamových médií podobně 
jako u CZ24News, pouze se více zaměřují na formu a rozložení jednotlivých zpráv a celkově 
textu. Používají dlaždicový systém, kdy je na úvodní straně několik nejnovějších zpráv, stejně 
jako to dělá CNN či BBC. Zároveň je patrné, že logo AC24 opět obsahuje podobnou barvu, 
jako má CNN nebo zprávařský kanál BBC. 

Screenshot pořízen: 21. ledna 2022

http://www.europeanvalues.cz/cs
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Screenshot pořízen: 21. ledna 2022

Dalším dobrým příkladem výrazné změny image je dezinformační stránka, která se jmenuje 
Asociace nezávislých médií a funguje pod doménou nezavislamedia.cz. Web byl založen 
stejnojmenným spolkem, mezi jehož zakladatele patří například Petr Žantovský nebo 
Ondřej Geršl. Jedná se o spolek, který každoročně uděluje velmi kontroverzní Krameriovy 
ceny. Web nezavislamedia.cz funguje jako platforma, která shromažďuje články z dalších 
dezinformačních webů, jako jsou Sputnik, První zprávy nebo slovenské Hlavné správy a další, 
byť jeho původní obsah neměl ambici tvářit se jako zpravodajství a povětšinou zde byly 
publikovány pouze články zakladatelů na jim blízká témata. Ke změně obsahu došlo mezi 
roky 2019 a 2020, což je také důvod, proč v roce 2019 na našem seznamu dezinformačních 
webů nebyl, ale v roce 2020 již ano. 

V této době došlo také ke změně vzhledu webu. Původní webový design byl jednoduchý 
a černobílý a nedalo se z něj na první pohled vyvodit, že by se jednalo o stránku, která se snaží 
tvářit jako zpravodajská (viz obrázek níže: vzhled webu v dubnu 2019).

http://www.europeanvalues.cz/cs
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Screenshot pořízen: 21. ledna 2022

Ve druhé polovině roku 2020 je však vzhled webu již zcela jiný a je zřejmé, že se v návštěvníkovi 
snaží vyvolat dojem důvěryhodného zpravodajského zdroje. 

Screenshot pořízen: 21. ledna 2022

Současná úvodní stránka vypadá velmi podobně jako ta z roku 2020, přibyla však nová rubrika 
s názvem „O čem se mlčí“. 

http://www.europeanvalues.cz/cs
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Screenshot pořízen: 21. ledna 2022

Nový design nápadně připomíná vzhled české zpravodajské stanice CNN Prima News v její 
online verzi. Samotné bílé logo na červeném podkladu připomíná základní logo CNN, avšak 
i další atributy jako bíle napsané rubriky na modrém pozadí nebo rubrika „Trendy“ v levém 
horním rohu se jasně podobají. Zajímavé na tom je také načasování změny vzhledu, neboť 
CNN Prima News v Česku začala vysílat v květnu 2020, tedy v době, kdy došlo ke změně jak 
obsahu, tak i vzhledu webu nezavislamedia.cz.

  

Screenshot pořízen: 21. ledna 2022

http://www.europeanvalues.cz/cs
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Snaha vypadat podobně nebo stejně jako mainstreamová důvěryhodná zpravodajská média 
je jednou z více sofistikovaných manipulativních technik, kterou si většinou mohou dovolit 
buď weby, které již fungují delší dobu a propracovaly se k velké návštěvnosti, díky které mají 
vysoké příjmy z reklamy, nebo weby, za nimiž stojí tajní mecenáši (ať už jednotlivci, firmy, či 
státy), kteří je financují. 

První dojem ze vzhledu stránky je velmi důležitý, pokud je primární snahou šířit dezinformace 
i mezi lidi, kteří zatím dezinformacím zcela nepropadli, ale pohybují se v jakési šedé informační 
zóně, kde úplně nedůvěřují oficiálním zprávám, ale zároveň jejich mediální gramotnost není 
vyloženě nízká. 

Zabrousí-li takový člověk na dezinformační web, který na první pohled vypadá profesionálně 
a budí dojem, že je za ním skutečný redakční tým dodržující pravidla novinářského kodexu, 
pravděpodobnost, že se pozastaví, je poměrně vysoká. Je-li jeho důvěra v oficiální zprávy již 
nalomená, snadno propadne iluzi „zpráv“, které takové dezinformační weby nabízejí. Jakmile 
tuto skutečnost zaznamenají sociální sítě (pokud nějaké má), a to především Facebook, 
začnou mu na profilu nabízet stránky, které těmto dezinformačním webům buď přímo patří, 
nebo jejich články sdílejí. Po čase pak takový člověk na svých sociálních sítích už jiné zprávy 
nevidí a vytváří se tak kolem něj informační bublina, která již obsahuje prakticky výhradně 
dezinformace.

Snaha některých českých dezinformačních webů vypadat jako mainstreamové zpravodajské 
weby je minimálně zavádějící ve chvíli, kdy se stejné dezinformační stránky snaží tyto 
zpravodajské weby zdiskreditovat a podrývat jejich důvěryhodnost. Pokud se snaží vypadat 
stejně nebo podobně, záměrně manipulují lidmi.     

TREND #2 PŘÍMÁ KOMUNIKACE SE ČTENÁŘI / VÝZVY K BOJKOTU 

V roce 2021 byl zřetelný také trend výzev k přímé akci, demonstracím a odporu vůči vládním 
nařízením. Většina těchto výzev byla směřována vůči společenským omezením souvisejícími 
s probíhající pandemií covidu-19. Tyto výzvy se šířily především na internetu formou petic,338 
videí,339 ale také velmi organizovaně skrze stránky zřízené odpůrci vládních nařízení.340 Díky 
společenské únavě z  probíhající pandemie si tyto aktivity našly početné publikum. Jejich 
organizátoři tvoří relativně malou skupinu, z nichž každý subjekt sleduje své cíle, ale jak je 
popsáno níže, byli během roku 2021 schopni velmi dobře spolupracovat.

338 E-petice. 2021. “Do školy jedině BEZ PODMÍNEK! Bez roušek, testování a očkování proti covidu.” E-petice, 
30. března 2021.  
https://e-petice.cz/petitions/do-skoly-jedine-bez-podminek-bez-rousek-testovani-a-ockovani-proti-covidu.html

339 Česká kotlina. 2021. “Výzva Lubomíra Volného. Středa 9.6.2021 od 09.00 AKCE před sněmovnou na Malostranském 
náměstí!” Česká kotlina, 2. března 2022.  
https://www.youtube.com/watch?v=94zSN1gGEhE&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%A1Kotlina  

340 ProLibertate – Institut práva a občanských svobod, přístup 29. dubna 2022. https://www.prolibertate.cz/
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Tyto výzvy lze rozdělit do následujících kategorií:

1) Výzvy proti očkování a k obcházení nařízení s ním souvisejících

2) Výzvy k porušování nařízení ohledně provozu restauračních zařízení a služeb

3) Výzvy k demonstracím a přímé akci

4) Nabídky právní pomoci pro občany a subjekty porušující vládní nařízení

Iniciativa proti požadavku na testování dětí ve školách, Pro Libertate, Zdravé fórum, 
Iniciativa Vraťme děti do školy a Rozalio

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 6. dubna 2021 mimořádné opatření,341 kterým byla 
zavedena povinnost pro většinu žáků a studentů v českých školách podstupovat antigenní 
testování, pokud nejsou očkováni dvěma dávkami vakcíny, či neprodělali v  posledních 90 
dnech onemocnění covid-19. Opatření vstoupilo v platnost 12. dubna 2021, v návaznosti na 
znovuzavedení prezenční výuky.342 Již 30. března 2021 vznikla petice „Iniciativy Vraťme děti 
do školy,“343 ale s  následujícími požadavky: bez podmínek testování, zakrývání dýchacích 
cest a podmínky očkování. Iniciativa nevyzývala pouze k podpisu petice (do 1. března 2022 
nashromáždila 14 640 podpisů), ale také obsahovala následující výzvu: „Zároveň vás všechny 
vyzýváme, pište ředitelům i zřizovatelům škol, ať se postaví za právo dětí na vzdělání bez 
celodenních roušek a testování. Právní manuál pro rodiče i studenty najdete na webu Zdravé 
fórum.“ 

Občanská platforma Zdravé fórum, kterou zmiňuje iniciativa výše, vytvořila pro rodiče 
odmítající testování dětí vzor dopisu pro ředitele škol, ve kterém je vyzývá k  ignorování 
nařízení Ministerstva zdravotnictví,344 podobný dokument, omezující se na odmítání používání 
ochranných prostředků dýchacích cest, později vytvořila i organizace Rozalio.345  

Institut Pro Libertate advokáta Tomáše Nielsena, jenž úzce spolupracuje se Zdravým 
fórem, 4. října 2021 rozeslal dle vyjádření uveřejněného na svých stránkách346 tisícům škol 
výhružný dopis, ve kterém je upozorňuje na to, že dodržováním vládních opatření mohou 
páchat trestný čin apartheidu, ublížení na zdraví a přisvojení pravomoci úřadu. Zároveň je 

341 Ministerstvo zdravotnictví. 2021. “Mimořádné opatření.” Ministerstvo zdravotnictví, 6. dubna 2021.  
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-
testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf 

342 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2021. “AKTUALIZOVÁNO: Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, 
MŠMT ČR.” Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, duben 2021.  
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 

343 E-petice. 2021. “Do školy jedině BEZ PODMÍNEK! Bez roušek, testování a očkování proti covidu.” E-petice, 
30. března 2021.  
https://e-petice.cz/petitions/do-skoly-jedine-bez-podminek-bez-rousek-testovani-a-ockovani-proti-covidu.html 

344 Zdravé fórum - Občanská platforma pro obnovení normálního života, přístup 29. dubna 2022.   
http://zdraveforum.cz/texty/VZOR_dopis_rodic_skola.pdf 

345 Rozalio. 2021. “Odmítnutí nošení roušky/respirátoru dítětem ve škole.” Rozalio, 2021.  
https://rozalio.cz/odmitnuti-noseni-rousky-ve-skolach/ 

346 ProLibertate. 2021. “Tisíce škol dnes obdrželo naše varování před porušováním práv dětí a rodičů. Následovat musí 
trestní oznámení.” ProLibertate, 4. října 2022. https://www.prolibertate.cz/2021/10/tisice-skol-dnes-obdrzelo-nase-
varovani-pred-porusovanim-prav-deti-a-rodicu-nasledovat-musi-trestni-oznameni/
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upozornil, že pokud budou v  dodržování opatření pokračovat, bude proti nim iniciováno 
trestní oznámení.347 Školy situaci řešily a zvažovaly i kontaktování Policie ČR, slovy ředitelky 
ZŠ a MŠ Červené Pečky: „Každý si vás namaže na chleba. Musím upřímně říct, že jsem se silami 
v koncích.“348

Ve  zveřejněném vyjádření zároveň Institut vyzývá své čtenáře, „abyste i Vy poslali naše 
upozornění do své školy… …Pokud tedy bude Vaše dítě obětí podobného zásahu, doporučujeme 
následující postup: Oznamte policii ČR podezření na spáchání trestného činu šíření nakažlivé 
lidské nemoci, přisvojení pravomoci úřadu a diskriminace skupiny lidí (osobně nebo 
písemným oznámením). O podání získejte důkaz (svědecky, dokladem o odeslaném oznámení 
apod.)… …Pokud policie odmítne oznámení přijmout, nebo věc odloží, napište nám e-mail na 
info@prolibertate.cz a do předmětu uveďte „Školy – diskriminace“. Do e-mailu krátce popište 
Vaši situaci a přiložte zprávu policie o odložení věci (nebo prohlášení svědka o tom, že se 
policie odmítla věcí zabývat). Takovou zprávu použijeme v  dalších řízení, včetně  řízení před 
Mezinárodním trestním soudem.“349

Aktivity iniciativy v  pozitivním světle propagovaly dezinformační weby,350 na webových 
stránkách Parlamentních listů byla i k podepsání:351

347 ProLibertate. 2021. “Důrazné upozornění zástupcům škol a školských zařízení.” ProLibertate, 2021.  
https://www.prolibertate.cz/wp-content/uploads/2021/10/upozorneni_skoly.pdf 

348 Mačí, Josef. 2021. “Dopouštíte se apartheidu, píší právníci školám. Spory už musí řešit policie.” Seznam Zprávy, 
8. prosince 2021. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-testy-dopoustite-se-apartheidu-pisi-pravnici-
skolam-spory-uz-musi-resit-policie-182794 

349 ProLibertate. 2021. “Tisíce škol dnes obdrželo naše varování před porušováním práv dětí a rodičů. Následovat musí 
trestní oznámení.” ProLibertate, 4. října 2021. https://www.prolibertate.cz/2021/10/tisice-skol-dnes-obdrzelo-nase-
varovani-pred-porusovanim-prav-deti-a-rodicu-nasledovat-musi-trestni-oznameni/ 

350 Okamura, Tomio. 2021. “Tomio Okamura převzal petici občanské iniciativy za návrat dětí do škol.” Parlamentní listy, 
8. dubna 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tomio-Okamura-prevzal-petici-obcanske-iniciativy-
za-navrat-deti-do-skol-659957

351 Parlamentní listy. 2021. “Petice: Do školy jedině bez podmínek. Bez roušek, testování a očkování proti covidu.” 
Parlamentní listy, 1. dubna 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Petice-Do-skoly-jedine-bez-
podminek-Bez-rousek-testovani-a-ockovani-proti-covidu-659191
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Screenshot pořízen: 12. února 2022

Je třeba zdůraznit, že výše zmíněné aktivity byly směřovány proti pedagogům a ředitelům, 
kteří byli vázáni nařízeními Ministerstva zdravotnictví a sami neměli možnost jej ovlivnit, jak 
konstatovalo na svých stránkách i samotné ministerstvo.352 Jednalo se o nátlakové akce, 
vyzývající k  porušování vládních opatření, a vyhrožování pedagogickým pracovníkům, kteří 
jen dělali svoji práci.

352 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2021. “Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ve školách.” 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2021.  
https://www.msmt.cz/vyjadreni-msmt-k-dezinformacim-o-testovani-ve 

http://www.europeanvalues.cz/cs
https://www.msmt.cz/vyjadreni-msmt-k-dezinformacim-o-testovani-ve
https://www.msmt.cz/vyjadreni-msmt-k-dezinformacim-o-testovani-ve


100

Iniciativa za porušování vládních nařízení v  restauracích a službách, Otevřeme Česko-
Chcípl PES

Iniciativa Chcípl PES, která se dlouhodobě stavěla proti omezením souvisejícím 
s pandemií covidu-19, původně především v podnikatelském sektoru353, se 22. března 2021 
přetransformovala v  politické hnutí Otevřeme Česko-Chcípl PES.354 Třebaže v  podzimních 
volbách neuspěla a získala pouze 0,4 procenta hlasů,355 iniciativě se dařilo spoluorganizovat 
demonstrace (kterým se věnuje další bod tohoto trendu), šířit petici proti povinnému 
očkování356 a vytvářet síť podniků, především restaurací, které otevřeně nedodržovaly 
nařízení a vyhlášky omezující a upravující jejich provoz. Otevírání podniků se zprvu týkalo 
malého množství restaurací,357 účast se však zvedala, především po transformaci Iniciativy 
v politické hnutí.358

K 1. listopadu 2021, kdy se omezení týkala především kontroly bezinfekčnosti, se k účasti na 
bojkotu vládních nařízení hlásilo na stránkách otevremecesko.cz zhruba 400 podniků.359

Za účelem registrace podniků do společné, tzv. „rebelské sítě“ zřídilo hnutí i rebelský manuál, 
jenž je zájemcům zaslán po vyplnění dotazníku a obsahuje sugestivní otázky, např.: „Mám 
zájem o zaslání revolučního manuálu na boj s vládou ČR?... …Zde nám napište vaše podněty, jak 
dál válčit s touto politickou hydrou!“360

Hnutí dále vyzývá k  zapojení podniků do sítě tzv. Rebelských dárkových poukazů, skrze 
které shání financování svého provozu spolu s příspěvky a dále monetizuje svoji činnost 
skrze e-shop.361 Zájemcům nabízí právní rady diskutovatelné kvality a prohlášení o právech, 
zcela zjevně se opírající o právní výklad Pro Libertate, na který také odkazuje, stejně jako na 
Zdravé fórum,362 jenž se též zapojilo do iniciativy porušování vládních nařízení při provozování 
služeb.363

353 “O NÁS!” Otevřeme Česko - Chcípl PES. https://otevremecesko.cz/o-nas/
354 ČTK, iDnes. 2021. “Z Chcípl PES je politické hnutí, jeho cílem je sesadit vládu.” iDnes, 22. března 2021.  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/chcipl-pes-hnuti-politicke-hnuti-sesazeni-vlady.A210322_105903_domaci_bur
355 Český statistický úřad. 2021. “Celkové výsledky hlasování.” Český statistický úřad, 2021.  

https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps2?xjazyk=CZ
356 “PETICE PROTI POVINNÉMU OČKOVÁNÍ.”  Otevřeme Česko - Chcípl PES.  

https://otevremecesko.cz/petice-proti-povinnemu-ockovani/
357 Jaňurek, Pavel, mhr, fš, Novinky, ČTK, Právo. 2021. “Chcípl PES otevírá hospody vládě natruc.” Novinky.cz, 

23. ledna 2021. https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/chcipl-pes-otevira-hospody-vlade-natruc-40348758
358 ČTK. 2021 “Chcípl PES vyzval restaurace a služby, ať se stanou politickými buňkami.” Týden.cz, 13. dubna 2021.  

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/chcipl-pes-vyzval-restaurace-a-sluzby-at-se-stanou-politickymi-
bunkami_551258.html

359 ČTK. 2021. “Chcípl PES: Zhruba 400 podniků nebude kontrolovat bezinfekčnost hostů.” ČTK, 1. listopadu 2021.  
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/chcipl-pes-zhruba-400-podniku-nebude-kontrolovat-bezinfekcnost-
hostu/2111233 

360 “Mám zájem o rebelský manuál.” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjvmJcJUHx3GuUYE7UfNf2_
C1y4tWDvBatRm7MeBO2YKFdVg/viewform

361 Webová stránka otevremecesko.cz byla dostupná do března 2022. Nyní má doménu podle CZ.NIC v držení Jiří 
Janeček, stránka však aktuálně (červen 2022) není dostupná.

362 “Linka svobody.” Otevřeme Česko - Chcípl PES. https://otevremecesko.cz/infolinka-rychle-pomoci/
363 “Návody a manuály.” Zdravé fórum, přístup 29. dubna 2022.  http://zdraveforum.cz/zdrave-forum-navody.html
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Inciativa se také těšila podpoře ze strany dezinformačních webů, které o její aktivitě364 
i  transformaci v  politické hnutí informovaly.365 Dezinformační weby výzvy této iniciativy 
šířily a staly se jedním z nejvýznamnějších komunikačních kanálů, skrze které mohli 
zakladatelé iniciativy komunikovat se svými podporovateli. Zároveň tak dodávaly iniciativě 
na důležitosti, neboť bylo možné dočíst se dané informace i mimo sociální sítě, což obecně 
zvyšuje pravděpodobnost, že jim budou lidé naslouchat.    

Screenshot pořízen: 12. února 2022

364 Sputnik News Česká republika. 2021. “Janeček dostal pokutu kvůli otevřené restauraci.” Sputnik News Česká 
republika, 20. února 2021.  
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021022013221885-janecek-dostal-pokutu-kvuli-otevrene-restauraci/

365 Sputnik News Česká republika. 2021. “Iniciativa Chcípl PES bude kandidovat ve volbách. Stala se politickým hnutím. 
Sputnik News Česká republika, 9. března 2021.” https://cz.sputniknews.com/politika/2021030913300775-iniciativa-
chcipl-pes-bude-kandidovat-ve-volbach-stala-se-politickym-hnutim/
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Výzva k  demonstracím, Lubomír Volný, Volný Blok, Chcípl Pes, Žlutý špendlík a další 
subjekty

Během roku 2021 proběhlo velké množství demonstrací proti vládním opatřením spojeným 
s bojem s pandemií covidu-19. Hlavními organizátory byli Lubomír Volný (Volný Blok),366 Hnutí 
Otevřeme Česko-Chcípl PES367 a Zlatý špendlík368 Daniela Landy.

Lubomír Volný svolával demonstrace mj. skrze svá videa, šířená na sociálních sítích 
a  platformě YouTube.369 Jeho pozvánky byly značně emotivní a budil pocit hrdinského 
odboje, kupříkladu při svolávání demonstrace 4. června skrze YouTube: „Svolávám všechny 
lidi, kteří nechtějí žít ve vícetřídní společnosti, svolávám příznivce jakékoliv strany a jakéhokoliv 
hnutí, kteří nechtějí žít v apartheidu, svolávám všechny jezdce, aby jezdili apoliticky či politicky, 
pod jakoukoliv vlajkou. Tady platí jedno: My buďto budeme táhnout stejným směrem, za jeden 
provaz, anebo na tom provaze budeme viset. Tak to je a nebude to jinak. Přijďte ve středu, od 
9. hodin, na malostranské náměstí, vybojovat si svobodu pro sebe, pro své děti, děti svých dětí 
a pro tuto republiku. A k tomu nám dopomáhej Bůh.“370

O Volného demonstracích informovaly dezinformační kanály, jako je Raptor.tv371 nebo 
Sputnik News372. Největší demonstrací byl Festival svobody na Letné, 28. srpna 2021, který 
měl i kulturní program složený z celebrit známých svým negativním postojem vůči vládním 
opatřením, mezi nimiž byli umělci Ilona Csáková, Tomáš Ortel, Maxíci či Hana Lounová.373

Hnutí Otevřeme Česko-Chcípl PES při svolávání svých demonstrací vyhrožovalo 
i  násilím, například 27. 8. 2021 svolávalo k defenestraci: „Vezměte vše potřebné na svržení 
zločineckých poslanců… …Dlouhodobé porušování Ústavy ČR vládou Andreje Babiše a poslanci 
Parlamentu ČR, které vedlo k  zásadním a protiprávním omezováním osobních svobod, 
zažehlo 4. defenestraci. Během odpoledne bylo svrženo mnoho zločinců z řad poslanců a vlády, 
kteří se neštítili tiše přihlížet likvidaci střední třídy, rozkrádání majetku ČR, omezování práv, 
ničení budoucnosti našich dětí a postupnému zavádění totalitních prvků do naší společnosti.“ 
Jinak zcela explicitní výzvu k  násilí mírní jen poslední věta pozvánky, tedy že „událost se 

366 iDnes, ČTK. 2021. “Na Letné se sešli příznivci Volného bloku, protestovali proti opatřením.” iDnes, 28. srpna 2021 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/volny-blok-demonstrace-letna-opatreni.A210828_122226_domaci_vlc

367 Řežňáková, Lada, Jiří Vachtl. 2021. “Stovky malých místo jedné velké. Chcípl PES mění strategii demonstrací.” iDnes, 
12. března 2021. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/chcipl-pes-demonstrace-kazdy-tyden-jiri-janecek-jakub-
olbert.A210310_094508_domaci_chtl 

368 Zlatý špendlík, přístup 29. dubna 2022. https://www.zlatyspendlik.cz/
369 Česká Kotlina, přístup 29. dubna 2022. https://www.youtube.com/c/%C4%8Cesk%C3%A1Kotlina/videos
370 Česká kotlina. 2021. “Výzva Lubomíra Volného. Středa 9.6.2021 od 09.00 AKCE před sněmovnou na Malostranském 

náměstí!” YouTube, 4. června 2021. https://www.youtube.com/watch?v=94zSN1gGEhE
371 Raptor TV2. 2021. “Demonstrace: Volný blok 7.3.2021 Praha-Václavák.” YouTube.  8. března 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=qzeFf7kF6qY
372 Sputnik News Česká republika. 2021. “Volný blok uspořádal Festival svobody na Letné. Na akci také vystoupila řada 

známých českých zpěváků.” Sputnik News Česká republika. 28. srpna 2021.  
https://cz.sputniknews.com/20210828/volny-blok-usporadal-festival-svobody-na-letne-na-akci-take-vystoupila-
rada-znamych-ceskych-zpevaku-15651851.html

373 iDnes, ČTK. 2021. “Na Letné se sešli příznivci Volného bloku, protestovali proti opatřením.” iDnes, 28. srpna 2021. 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/volny-blok-demonstrace-letna-opatreni.A210828_122226_domaci_vlc 
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obešla bez obětí na životech“.374 Podobnou rétoriku hnutí používalo při pořádání demonstrací 
konstantně, například 28. 11. 2021 byly na demonstraci cedule s  portréty „zrádců národa“, 
mezi něž pořadatelé zařadili mimo jiné Pavlu Svrčinovou, Milana Kubka, Jaroslava Flegra, 
Andreje Babiše, Miloše Zemana, Adama Vojtěcha… a vedle nich pak nežijící symboly diktatur 
(Benito Mussoloni, Josef Mengele, Vasil Bilak atd.). Demonstrací se účastnili i politici SPD, 
např. Jiří Kobza,375 celebrity (např. Michal Suchánek) a v průběhu roku na několika „cizích“ 
demonstracích hovořil i Daniel Landa,376 mnoho z nich ovšem sám organizoval.377

Hnutí Chcípl PES využívalo dezinformační weby, specificky Parlamentní listy, také jako 
platformu k svolávání demonstrací.378

Screenshot pořízen: 12. února 2022

374 Gavriněv, Vojtěch. 2021. “Hnutí Chcípl PES svolává defenestraci. Volání po násilí maskuje humorem.” Seznam Zprávy, 
27. srpna 2021. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hnuti-chcipl-pes-svolava-defenestraci-volani-po-nasili-
maskuje-humorem-173231

375 Prokeš, Jan. 2021 “PODÍVEJTE SE: Hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES pořádalo další demonstraci.” Pražský deník, 
28. listopadu 2021.  
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-letna-demonstrace-hnuti-otevreme-cesko-chcipl-pes-20211128.html

376 Sloupová, Miroslava, ČTK. 2021. “Bylo toho dost, řekli Klaus i Landa. Lidé bouřili bez roušek a rozestupů.” iDNES.cz, 
10. ledna 2021. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/iniciativa-chvipl-pes-demonstrace-staromestske-namesti-
daniel-landa.A210110_122414_domaci_misl 

377 “Plány akcí.” Zlatý špendlík, přístup 29. dubna 2022. https://www.zlatyspendlik.cz/akce/
378 Vančová, Markéta. 2021. “Janeček (Otevřeme Česko): Demonstrace a pochod proti povinnému očkování.” Parlamentní 

Listy, 3. prosince 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Janecek-Otevreme-Cesko-
Demonstrace-a-pochod-proti-povinnemu-ockovani-685511
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Demonstrace jsou výsadou demokratických společností, nesnažíme se zde kritizovat 
samotnou skutečnost, že se demonstrace konaly. Skutečnost, že pro svolávání byly ve velké 
míře využívány právě dezinformační weby, však považujeme za důležitý posun dezinformační 
scény obecně. 

Právní pomoc pro subjekty porušující vládní nařízení, Pro Libertate

Institut Pro Libertate advokáta Tomáše Nielsena se označuje za „Institut práva a občanských 
svobod.“379 Ve skutečnosti se jedná o mj. odborové sdružení, které vyzývá k  porušování 
vládních nařízení, vyzývá své členy a sympatizanty k podávání trestních oznámení na státní 
instituce i politiky380 a je podporováno dezinformačními weby, jako je SputnikNews381 nebo 
Parlamentní listy382. S vrcholnými představiteli spolku dělají dezinformační weby i rozhovory, 
kde prezentují jejich názory v pozitivním světle.383

Screenshot pořízen: 12. února 2022

Pro Libertate vybízí například rodiče neočkovaných žáků, kterým je nařízena karanténa, 
k  podávání trestních oznámení: „Pokud tedy bude Vašemu dítěti nařízena karanténa, aniž 

379 ProLibertate.cz, přístup 29. dubna 2022. https://www.prolibertate.cz/
380 “Praktické návody, doporučení a vzory.” ProLibertate.cz, přístup 29. dubna 2022.  

https://www.prolibertate.cz/co-delame/prakticke-navody-doporuceni-a-vzory/
381 Sputnik News Česká republika. 2021. “Opatření porušují demokratický řád: právníci napadli „diskriminační“ opatření 

u NSS.” Sputnik News Česká republika, 22. listopadu 2021. https://cz.sputniknews.com/20211122/opatreni-porusuji-
demokraticky-rad-pravnici-napadli-diskriminacni-opatreni-u-nss-16604357.html

382 Tisková zpráva. 2021. “Pro Libertate: Nezasahujte do mých rodičovských práv, vyzývá otec studenta ze Slaného.” 
Parlamentní Listy, 18. srpna 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Pro-Libertate-Nezasahujte-
do-mych-rodicovskych-prav-vyzyva-otec-studenta-ze-Slaneho-673590

383 Sputnik News Česká republika. 2021. “Advokátka: „Neočkovaní“ mají stejný nárok na právní ochranu, jako jakákoli 
jiná skupina lidí.” Sputnik News Česká republika, 8. srpna 2021. https://cz.sputniknews.com/20211108/advokatka-
neockovani-maji-stejny-narok-na-pravni-ochranu-jako-jakakoli-jina-skupina-lidi-16442285.html
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by byla nařízena i očkovaným žákům, doporučujeme následující postup: Oznamte policii 
ČR podezření na spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci a diskriminace 
skupiny lidí. Pokud policie odmítne oznámení přijmout, nebo věc odloží, napište nám e-mail 
na info@prolibertate.cz a do předmětu uveďte ,KHS – diskriminace‘.“384

K právním úkonům nabádá i v případě domnělé diskriminace neočkovaných a netestujících 
se zaměstnanců na pracovišti,385 žalob na státní představitele v případě domnělého útisku 
neočkovaných a netestovaných zákazníků v obchodech386 a dále nabízí manuály pro situace, 
kdy lidé porušují nařízení vlády a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, případně jednají přímo 
s represivními složkami.387

Zároveň se Pro Libertate profiluje jako odborová organizace, která hodlá poskytovat svým 
členům právní servis při nedodržování nařízení souvisejících s  pandemií covidu-19. Každý 
člen je zároveň vyzván, kromě hrazení členských poplatků, k tomu „hájit program odborové 
organizace… …zastupovat zájmy zaměstnanců na pracovišti“.388

Žlutý špendlík a výzva k zahlcení hygienických stanic

Žlutý špendlík, iniciativa spojená se zpěvákem Danielem Landou, uveřejnila 8. listopadu 2021 
výzvu k  akci, jejímž cílem bylo zamezit hygienám v  efektivní kontrole naplňování opatření 
Ministerstva zdravotnictví: „Prosíme tedy každého z Vás, aby se, klidně i opakovaně, dotazoval 
KHS na aktuálně probíhající kontroly. Práce hygienických stanic na přípravě odpovědí pro vás 
bude pro naše občany jistě užitečnější, než nesmyslná šikana živnostníků, poskytovatelů služeb 
a jejich zákazníků. Píchněme do nich jako špendlík, ať to také cítí.“389 

Hygieny musí se zákona na dotazy odpovědět, čehož iniciativa zneužívala. Landova výzva se 
setkala u části společnosti se silným ohlasem a o dva dny později, 10. listopadu 2021, již hygieny 
hlásily, že jim vypořádávání se s žádostmi o poskytování obecných informací ztěžuje práci. 
Středočeská hygiena hlásila přes 100 e-mailů za den.390 Akci, kterou ředitelka jihočeských 
hygieniků Kvetoslava Kotrbová označila za „projekt šikanuj hygieniky“, v jejímž průběhu bylo 
jen do 12. listopadu zasláno asi 10 000 zbytečných žádostí o informace, prověřovala i Policie 

384 ProLibertate.cz. 2021. “Varovali jsme hygienické stanice i MZ. Pokud nás nevyslyší, podávejte trestní oznámení.” 
ProLibertate.cz, 4. října 2021. https://www.prolibertate.cz/2021/10/varovali-jsme-hygienicke-stanice-pokud-nas-
nevyslysi-podavejte-trestni-oznameni/

385 ProLibertate.cz. 2021. “Odměny za očkování v práci jsou nezákonné.” ProLibertate.cz, 5. září 2021.  
https://www.prolibertate.cz/2021/09/odmeny-za-ockovani-v-praci-jsou-nezakonne/

386 ProLibertate.cz. 2021. “Vzor trestního oznámení: Proti útisku zákazníků.” ProLibertate.cz, 25. října 2021.  
https://www.prolibertate.cz/2021/10/vzor-trestniho-oznameni-brante-se-utisku-zakazniku/

387 ProLibertate.cz. 2022. “Praktické návody, doporučení a vzory.” ProLibertate.cz, přístup 29. dubna 2022.  
https://www.prolibertate.cz/co-delame/prakticke-navody-doporuceni-a-vzory/

388 Odborová organizace ProLibertate.cz. 2022. “Jak se stát členem.” Odborová organizace ProLibertate.cz, přístup 
29. dubna 2022. https://odbory.prolibertate.cz/page/jak-se-stat-clenem

389 Zlatý špendlík. “Výzva k akci.” Zlatý špendlík.  
https://zlatyspendlik.cz/vyzva-k-akci-zahltme-neprodlene-hygieny-aneb-sikanou-proti-sikane/

390 Kytková, Barbara. 2021. “Hygieny mají potíže, Landův Zlatý špendlík vyzval k jejich zahlcení e-maily.” iDnes, 10. 
listopadu 2021. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hygiena-e-maily-koronavirus-zluty-spendlik-daniel-landa.
A211110_120758_domaci_baky
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České republiky,391 o čemž informovaly v příznivějším světle i dezinformační weby.392 Nakonec 
však policie došla k závěru, že ačkoliv se jednalo o obstrukční jednání, byla Landova výzva 
legální.393

Samotný Landa odmítl převzít odpovědnost a v rozhovoru pro irozhlas.cz 16. listopadu 2021 
uvedl: „Nevyzvali jsme je, aby je (hygieny) šikanovali. Ten článek se jenom jmenuje šikanou proti 
šikaně. Obsahem toho článku je, aby se lidé domáhali svých práv.“394

Landova iniciativa Zlatý/Žlutý špendlík se těší podpoře i na dezinformačních webech, a to jak 
v konkrétních kauzách, jako byla tato,395 tak i dlouhodobě.396

Screenshot pořízen: 12. února 2022

391 Sloupová, Miroslava. 2021. “Mailový útok iniciativy prověří policie. Jednáme zákonně, brání se Landa.” iDnes, 
12. listopadu 2021. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/iniciativa-zlaty-spendlik-hygienicke-stanice-covid-sabotaz-
daniel-landa.A211112_171617_domaci_misl 

392 Sputnik News Česká republika. 2021. “Ministerstvo zdravotnictví podává trestní oznámení na Landovu iniciativu 
Zlatý špendlík za sabotáž.” Sputnik News Česká republika, 12. listopadu 2021. https://cz.sputniknews.com/20211112/
ministerstvo-zdravotnictvi-podava-trestni-oznameni-na-landovu-iniciativu-zlaty-spendlik-za-sabotaz-16491195.html

393 iDnes, ČTK. 2022. “Udání Landy za ‘sabotáž’ hygien neprošlo. Policie ho ani nevyslechla.” iDnes, 2. února 2022. 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/daniel-landa-covid-krajske-hygienicke-stanice-iniciativa-zlaty-spendlik.
A220202_075733_domaci_idvs

394 Svoboda, Vítek. 2021. “Nemohli jsme tušit, kolik lidí pošle dotaz. Já jsem jen zesilovač, říká Landa o zahlcení 
hygienických stanic.” iRozhlas, 16. listopad 2021.  
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/daniel-landa-vyzva-zlaty-spendlik-covid-19-hygiencke-stanice_2111160719_vis

395 Sputnik News Česká republika. 2021. “Landa odmítá obvinění ze sabotáže a upozorňuje na zamlčování faktů ze strany 
médií.” Sputnik News Česká republika, 19. listopadu 2021. https://cz.sputniknews.com/20211119/landa-odmita-
obvineni-ze-sabotaze-a-upozornuje-na-zamlcovani-faktu-ze-strany-medii-16562716.html

396 Korejs, Marek. 2021. “Bomba o vedení hygieny. Dan Landa sdělil i další informace.” Parlamentní listy, 14. prosince 
2021. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bomba-o-vedeni-hygieny-Dan-Landa-sdelil-i-dalsi-
informace-686529

http://www.europeanvalues.cz/cs
https://cz.sputniknews.com/20211112/ministerstvo-zdravotnictvi-podava-trestni-oznameni-na-landovu-iniciativu-zlaty-spendlik-za-sabotaz-16491195.html
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/daniel-landa-covid-krajske-hygienicke-stanice-iniciativa-zlaty-spendlik.A220202_075733_domaci_idvs
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/daniel-landa-vyzva-zlaty-spendlik-covid-19-hygiencke-stanice_2111160719_vis
https://cz.sputniknews.com/20211119/landa-odmita-obvineni-ze-sabotaze-a-upozornuje-na-zamlcovani-faktu-ze-strany-medii-16562716.html
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bomba-o-vedeni-hygieny-Dan-Landa-sdelil-i-dalsi-informace-686529
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/iniciativa-zlaty-spendlik-hygienicke-stanice-covid-sabotaz-daniel-landa.A211112_171617_domaci_misl
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/iniciativa-zlaty-spendlik-hygienicke-stanice-covid-sabotaz-daniel-landa.A211112_171617_domaci_misl
https://cz.sputniknews.com/20211112/ministerstvo-zdravotnictvi-podava-trestni-oznameni-na-landovu-iniciativu-zlaty-spendlik-za-sabotaz-16491195.html
https://cz.sputniknews.com/20211112/ministerstvo-zdravotnictvi-podava-trestni-oznameni-na-landovu-iniciativu-zlaty-spendlik-za-sabotaz-16491195.html
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/daniel-landa-covid-krajske-hygienicke-stanice-iniciativa-zlaty-spendlik.A220202_075733_domaci_idvs
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/daniel-landa-covid-krajske-hygienicke-stanice-iniciativa-zlaty-spendlik.A220202_075733_domaci_idvs
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/daniel-landa-vyzva-zlaty-spendlik-covid-19-hygiencke-stanice_2111160719_vis
https://cz.sputniknews.com/20211119/landa-odmita-obvineni-ze-sabotaze-a-upozornuje-na-zamlcovani-faktu-ze-strany-medii-16562716.html
https://cz.sputniknews.com/20211119/landa-odmita-obvineni-ze-sabotaze-a-upozornuje-na-zamlcovani-faktu-ze-strany-medii-16562716.html
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bomba-o-vedeni-hygieny-Dan-Landa-sdelil-i-dalsi-informace-686529
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bomba-o-vedeni-hygieny-Dan-Landa-sdelil-i-dalsi-informace-686529


107

Přímé výzvy k nedodržování opatření, účasti na demonstracích či podávání trestních 
oznámení neklasifikujeme jako dezinformace a popisem tohoto trendu nic takového ani 
netvrdíme. Rozhodli jsme se tento trend dezinformační scény zařadit především proto, že 
poměrně zásadním způsobem změnil charakter dezinformační scény. Skutečnost, že české 
dezinformační weby jsou často propojeny s různými antisystémovými, extremistickými či 
paramilitárními spolky, je známá, faktem ovšem je, že taková přímá komunikace se čtenáři je 
do značné míry novinkou. V uplynulém roce vlivem této změny došlo k tomu, že celá řada více 
či méně agresivních projevů prolomila internetovou bariéru a přenesla se do reálného života. 
Mezi projevy pak patřilo například pronásledování lékařů nebo slovní napadání pracovníků ve 
vakcinačních centrech, která byla veřejnosti volně přístupná. Dezinformační weby se přímo 
podílely na mobilizaci svých čtenářů k akcím, které často překračovaly minimálně zásady 
slušného chování a v několika případech i porušovaly zákon397. Podobné výzvy však mohou 
mít i mnohem horší důsledky, jak se ukázalo například na začátku roku 2021 při napadení 
amerického Kapitolu (více v sekci, která se věnuje zahraničním dezinformačním kauzám).  

TREND #3 ZÁNIK WEBU V DŮSLEDKU VÝRAZNÉHO POKLESU FINANCÍ Z  INTERNETOVÉ 
REKLAMY

Zatímco v roce 2020 šlo sledovat zánik dezinformačního webu v důsledku trestního stíhání 
jeho majitele, v roce 2021 zanikly prokazatelně minimálně hned dva weby v důsledku odlivu 
inzerentů a tím pádem i reklamních příjmů. Konkrétně se jednalo o servery EUportál a ePortal, 
jejichž vydavatelem byl Český Portál o.p.s. Oba figurovaly i v předchozích dvou výročních 
zprávách o stavu české dezinformační scény za rok 2019398 a 2020399, přičemž návštěvnost 
prvního jmenovaného dosahovala až k 60 tisícům za měsíc.400 

Oba servery jsou mimo provoz od 1. ledna 2022, jak sám avizoval už web Euportál ve své 
zprávě z  26. října 2021. V  ní přiznal, že hlavním důvodem pro ukončení činnosti Českého 
Portálu je právě „ekonomická neudržitelnost provozu, kdy nás bojkotují vyhledávače 
i reklamní společnosti čili příjmy jsou nízké a zdaleka nepokryjí náklady“. Poslední článek od 
Euportálu vyšel 24. prosince 2021, od ePortalu pak 21. listopadu 2021.401

397 Magdoňová, Jana, Zuzana Jarolímková. 2022. “Za pronásledování Kubka hrozí muži až rok vězení. Policie obvinila 
i Peterkovou.” iROZHLAS, 26. ledna 2022.  
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/poplasna-zprava-koronavirus-obvineni_2201261715_zuj

398 Krátka Špalková, Veronika. 2020. „Výroční zpráva o stavu české dezinformační scény za rok 2019.“ Bezpečnostní 
centrum Evropské hodnoty, 20. ledna 2021.  
https://europeanvalues.cz/cs/annual-report-on-the-state-of-the-czech-disinformation-scene-in-2019/ 

399 Krátka Špalková, Veronika, Jindřich Přívratský, Matěj Pastír, Zuzana Činčerová. 2021. „Výroční zpráva o stavu české 
dezinformační scény za rok 2020.“ Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 29. listopadu 2021.  
https://europeanvalues.cz/cs/annual-report-on-the-state-of-the-czech-disinformation-scene-in-2020/ 

400 Data vychází z přední české aplikace Monitora, jež slouží k monitoringu mediálního prostředí. 
401 Z důvodu zmíněného zániku těchto webů vycházejí informace opět z aplikace Monitora, která obsahuje databázi všech 

vydaných článků těchto webů. 
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https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_dezinformacni_sceny_za_rok_2020.pdf
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Screenshot stažen z aplikace Monitora dne 11. března 2022

Nedá se však vyloučit, že výrazný odliv inzerentů zapříčinil ukončení činnosti i dalších 
dezinformačních webů. Třeba již zmíněný Český Portál stál i za servery FreeGlobe 
a Euserver, které byly neaktivní již od listopadu 2020, respektive února 2021 a stejně jako 
Euportál a ePortal jsou již nyní nedostupné.402 Na problémy s  úbytkem příjmu z  reklamy 
si veřejně stěžoval403 i největší dezinformační server v  ČR Parlamentní listy. Pro většinu 
dezinformačních serverů je reklama buď jediným, nebo spolu s dobrovolnými dary jedním ze 
dvou příjmů. Pokles příjmů z reklamy tak může být pro servery skutečně likvidační.

Za odlivem inzerentů z dezinformačních serverů stojí i několikaletá snaha české iniciativy 
Nelež, která si klade za cíl přesvědčit společnosti působící v  České republice, aby na 
dezinformačních serverech neinzerovaly. K 20. únoru 2022 vyjádřilo iniciativě podporu404 již 
199 firem, mezi nimi například Alza.cz, Vodafone nebo ČSOB.

402 viz poznámka č. 401
403 Břešťan, Robert. 2022. “Dezinformační web EUportál vyhladověl. Firmy si více hlídají, kde na internetu inzerují.“ Hlídací 

Pes, 10. ledna 2022.  
https://hlidacipes.org/dezinformacni-web-euportal-vyhladovel-firmy-si-vice-hlidaji-kde-na-internetu-inzeruji/ 

404 NELEŽ, přístup 29. dubna 2022. https://www.nelez.cz/

http://www.europeanvalues.cz/cs
https://hlidacipes.org/dezinformacni-web-euportal-vyhladovel-firmy-si-vice-hlidaji-kde-na-internetu-inzeruji/
https://www.nelez.cz/
https://hlidacipes.org/dezinformacni-web-euportal-vyhladovel-firmy-si-vice-hlidaji-kde-na-internetu-inzeruji/
https://www.nelez.cz/


109

TREND #4 ZRYCHLENÁ MOBILIZACE DEZINFORMÁTORŮ V PŘÍPADĚ NOVÉ KAUZY

Převážně v souvislosti s odhalením ruského zapojení do výbuchu ve Vrběticích šlo v roce 2021 
pozorovat trend velmi rychlé mobilizace české dezinformační scény, která se téměř ihned 
po vládním oznámení ruské viny na výbuchu zapojila do podkopávání oficiální linky celého 
případu. Obvykle přitom reorientace celé dezinformační scény na nové téma rezonující 
v mediálním prostoru trvá několik dnů, případně týdnů. 

V případě Vrbětic však tento proces trval jen několik hodin a kauza tak během jednoho dne 
téměř kompletně nahradila dosud dominantní téma koronaviru, které v tu chvíli již více než 
rok zcela převládalo. To ukázala například i analýza405 společnosti Semantic Visions, dle které 
byl počet dezinformací na téma Vrbětic zhruba trojnásobný oproti těm o koronaviru, které 
tak navzdory pokračujícím koronavirovým opatřením a probíhajícímu očkování ustoupily na 
několik týdnů do pozadí. 

Z analýzy Semantic Visions zároveň vyplývá, že na zrychlené mobilizaci dezinformační scény 
měl nemalý podíl Ruskem řízený dezinformační server Sputnik, od nějž řada dalších serverů 
z dezinformační scény konkrétní dezinformace rychle a ve velkém přebírala. Dle analýzy406 
Českých elfů se v informačním prostoru také mnohem rychleji objevily první dezinformační 
řetězové e-maily. První na téma Vrbětic byl zachycen hned den po oznámení ruské viny. Běžně 
lze přitom dle Českých elfů zachytit řetězový e-mail na nové téma až po několika dnech. 

Screenshot pořízen: 17. ledna 2022

405 Semantic Visions. 2021. “From COVID-19 to the GRU attack: Czech disinformation sources switch gears overnight.“ 
Semantic Visions, 19. dubna 2021. https://semantic-visions.com/resource/from-covid-19-to-the-gru-terror-attack-
czech-disinformation-sources-switch-gears-overnight 

406 Kubant, Vít. 2021. “Čučkařský‘ příběh i Česko jako loutka. Spojení Vrbětic s Ruskem probudilo české dezinformátory.“ 
iRozhlas, 30. dubna 2021.  
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dezinformace-vrbetice-rusko-gru-cesko-aeronet-sputnik_2104300500_sto 
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TREND #5 VLÁDNÍ PŘEDSTAVITELÉ ŠÍŘÍCÍ DEZINFORMACE

V  českém stranickém systému se nachází politické strany, jejichž představitelé se vůči 
dezinformační scéně chovají velmi proaktivně například tím, že poskytují rozhovory 
dezinformačním webům a platformám, jako jsou Sputnik nebo Parlamentní listy,407 a zároveň 
sami na dezinformační weby přispívají. 

Několik výrazných kauz z minulého roku však škálu politiků, kteří přispívají k vytváření a šíření 
dezinformací, ještě o něco rozšířilo. Před rokem 2021 je jednalo o fenomén, který byl téměř 
výhradně výsadou spíše extremistických politiků, resp. politiků, kteří reprezentují strany 
patřící na okraje pravolevého spektra.408 

V  souvislosti se  změnami na politicko-společenské scéně především s  ohledem na 
pandemii se v  roce 2021 začal významněji projevovat i trend vládních představitelů jako 
šiřitelů dezinformací. V českém prostředí se nejedná pouze o situace, kdy konkrétní politik 
přispěje na dezinformační kanál nebo mu poskytne rozhovor, ale také o situace, kdy ve svých 
veřejných výstupech prezentuje dezinformace (a někdy též misinformace409), které zapadají 
do prokremelských dezinformačních narativů. V takovém případě je jméno tohoto politika 
automaticky zneužito dezinformátory a dezinformačními kanály jsou tyto narativy šířeny dál 
s větší argumentační oporou, kterou jim známý politik poskytuje. 

V textu následuje přehled takových vyjádření politiků, která měla manipulační či dezinformační 
charakter, zapadala do existujících dezinformačních narativů a byla zneužita dezinformátory 
k dalšímu šíření. Kauzy byly vybrány na základě celoročního pravidelného monitoringu české 
dezinformační scény. 

Dezinformace šířené vládními představiteli v roce 2021 se týkaly především:

1) Pandemie covidu-19 a s ní související vakcinací

2) Kauzy Vrbětice 

3) Volebního boje

4) Zelené dohody pro Evropu

Kauza Zeman a propagace vakcíny Sputnik

V  souvislosti s  pandemii covidu-19 se k  proruské dezinformaci uchýlil o měsíc později, 
27. února 2021, také prezident Miloš Zeman. V rozhovoru pro televizi CNN Prima News se Miloš 
Zeman věnoval propagaci vakcíny Sputnik, o které uvedl nepodloženou a nedozdrojovanou 
informaci: „Mám ten Pfizer, ale klidně bych se nechal, teď už to není nutné, naočkovat, protože 

407 Této problematice se podrobněji věnuje část reportu „Politici, kteří šíří dezinformace.“
408 Výjimkou jsou Parlamentní listy, do kterých pravidelně přispívají politici napříč politickým spektrem, včetně 

mainstreamu, jelikož se jedná o neregulovanou platformu. Tento fenomén je popsán v tabulkách v předchozích 
výročních zprávách.  

409 Ministerstvo vnitra České republiky. 2021. “DEFINICE DEZINFORMACÍ A PROPAGANDY.” Ministerstvo vnitra České 
republiky, 2021. https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.aspx
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Sputnik má stejně jako Pfizer 92procentní účinnost. Daleko horší je třeba AstraZeneca, kde jsou 
pochybnosti o její účinnosti obecně a účinnosti vůči starší populaci zvláště. Takže jak vidíte, 
vakcíny jsou různé, ale Sputnik a Pfizer jsou bezpečné vakcíny.“410 Ruskou vakcínu Sputnik 
Zeman propagoval i v rozhovoru pro Parlamentní listy: „Když ale čtu názory odborníků, tak ti 
ve velké většině považují Sputnik za naprosto bezpečnou a efektivní vakcínu.“411 

Sputnik nebyl dodnes schválen pro Evropský trh a o jeho účinnosti panují pochyby. Třebaže 
lékařské periodikum Lancet informovalo o 3. fázovém testování vakcíny Sputnik V, ve kterém 
ruští výzkumníci skutečně došli k  účinnosti 91,6 %,412 rozhodně nelze hovořit o tom, že již 
v době rozhovoru velká většina odborníků považovala Sputnik za bezpečný a efektivní. Výše 
uvedené výzkumy jsou značně kritizovány ze strany odborné veřejnosti z důvodů nesdílení 
kompletních klinických dat, nedostatečného popsání designu studie, ale též nekonzistence 
v samotných datech,413 což zahrnuje proměňující se počet účastníků, který nesedí s celkovými 
počty deklarovaných účastníků ve studii, ale také podezřele symetrická data v  několika 
částech studie včetně percentilu úspěšnosti vakcíny napříč věkovými skupinami.414 Značná 
část odborné veřejnosti se proto k vakcíně Sputnik V staví kriticky a upozorňuje na nedodaná 
výrobní a klinická data Evropské lékové agentuře. Významnou otázkou též je, zda lze Sputnik 
V  spojit s  trombocytopenií, krvácivým onemocněním, jenž je vzácnou komplikací právě 
v  případě aplikace Milošem Zemanem kritizované vakcíny AstraZeneca, jež je stejně jako 
Sputnik V (a na rozdíl od Pfizeru) vektorovou vakcínou.415

Kauza Vrbětice

Kauza Vrbětice započala 11. dubna 2021, když na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš 
a ministr vnitra Jan Hamáček oznámili zjištění českých zpravodajských služeb týkající 
se exploze muničního skladu ve Vrběticích z roku 2014. Bezpečnostní informační služba 
označila za odpovědné dva ruské operativce: Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina, kteří 
se podíleli také na otravě bývalého sovětského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie 
v  Salisbury v roce 2018. Bližší informace ke kauze i dezinformační smršti, která po jejím 

410 Lipold, Jan. 2021. “Komentář: Zeman a Babiš krouží ve Sputniku, všechno je jinak.” Seznam Zprávy, 28. února 2021. 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komentar-zeman-a-babis-krouzi-ve-sputniku-vsechno-je-jinak-144799

411 Pražský hrad. 2021. “Rozhovor prezidenta republiky pro Parlamentní listy.” Pražský hrad, 10. března 2021.  
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/rozhovor-prezidenta-
republiky-pro-parlamentni-listy-15836

412 IANS. 2021. “Russia’s Sputnik V Vaccine Demonstrated Efficacy of 91.6 Percent Against COVID-19, in the Interim 
Results of Phase 3 Trials Published in the Journal the Lancet.” The Quint, 2. února 2021.  
https://www.thequint.com/news/world/sputnik-v-vaccine-shows-91-percent-efficacy-in-phase-3-trials-lancet

413 Adetunji, Jo. 2021. “Growing evidence suggests Russia’s Sputnik V COVID vaccine is safe and very effective. But 
questions about the data remain.” The Conversation, 27. července 2021.  
https://theconversation.com/growing-evidence-suggests-russias-sputnik-v-covid-vaccine-is-safe-and-very-
effective-but-questions-about-the-data-remain-164392

414 Bucci, Enrico M. et al. 2021. “Data discrepancies and substandard reporting of interim data of Sputnik V phase 3 trial.” 
The Lancet, 12. května 2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00899-0/fulltext

415 Adetunji, Jo. 2021. “Growing evidence suggests Russia’s Sputnik V COVID vaccine is safe and very effective. But 
questions about the data remain.” The Conversation, 27. července 2021.  
https://theconversation.com/growing-evidence-suggests-russias-sputnik-v-covid-vaccine-is-safe-and-very-
effective-but-questions-about-the-data-remain-164392
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odhalení následovala, jsou dostupné v samostatném reportu, který Bezpečnostní centrum 
Evropské hodnoty ke kauze vydalo.416

Ze strany vládních představitelů šířil dezinformační narativ nejdříve premiér Babiš, když 
prohlásil, že „[n]ešlo o akt státního terorismu, to znamená, že Rusko neútočilo na Českou 
republiku. Agenti útočili na zboží obchodníka se zbraněmi. Ta munice měla vybuchnout po 
cestě, takže já jen vysvětluji, že to nebyl útok Ruska na Českou republiku.“417 O den později se 
po ostré reakci veřejnosti za svá slova omluvil a uvedl, že šlo o teroristický akt.418 Jím prvně 
prezentovaný narativ však již stačila přebrat dezinformační scéna.419, 420

Až týden po odhalení celé kauzy se vyjádřil prezident Zeman v projevu, v němž zpochybnil 
práci BIS a poprvé vyslovil hypotézu o dvou existujících vyšetřovacích verzích: „Bezpečnostní 
a informační služba po šest let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, 
nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních asi třech týdnech bylo vzneseno obvinění 
vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území se dvěma krycími pasy, tádžickým 
a moldavským, a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích. Mohu konstatovat, 
že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by 
tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu… Na druhé straně pracujeme se dvěma vyšetřujícími 
verzemi. Tou první, to jest původní, že došlo k  výbuchu v  důsledku neodborné manipulace 
s výbušným materiálem a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze 
vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny.“421 Jedna z těchto verzí zbavuje Ruskou federaci 
viny a právě ta okamžitě zarezonovala na dezinformační scéně.422, 423 

Hypotézu více vyšetřovacích verzí dále podpořila ministryně Benešová, kterou s prezidentem 
Milošem Zemanem pojí dlouholetý přátelský vztah,424 když uvedla: „Podotýkám, že jsem viděla 

416 Krátka Špalková, Veronika, Matěj Pastír. 2021. “PŘEHLED DEZINFORMAČNÍCH A PRO-KREMELSKÝCH VYJÁDŘENÍ O 
KAUZE VRBĚTICE Z ÚST ČESKÝCH POSLANCŮ.” Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 6. října 2021.  
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/10/REPORT_CZ_VRBETICE_POSLANCI.pdf

417 Beranová, Klára. 2021. “Byl to útok na zboží, ne akt státního terorismu, prohlásil Babiš k Vrběticím.”  Novinky.cz, 
19. dubna 2021. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/byl-to-utok-na-zbozi-ne-akt-statniho-terorismu-prohlasil-
babis-k-vrbeticim-40357538 

418 Kopecký, Josef. 2021. “Babiš se omluvil za slova o útoku na zboží. Velvyslanec Ruska půjde na kobereček.” iDnes, 
20. dubna 2021. http://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-babis-vrbetice-vybuch-gru-vyhosteni-diplomatu-
rusko.A210420_134551_domaci_kop

419 ČTK. 2021. “Výbuch ve Vrběticích nebyl státní terorismus, ale útok na zboží, říká premiér Babiš.” Parlamentní listy,  
19. dubna 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vybuch-ve-Vrbeticich-nebyl-statni-terorismus-ale-
utok-na-zbozi-rika-premier-Babis-661238

420 Sputnik News Česká republika. 2021. “Babiš: Ve Vrběticích nešlo o akt státního terorismu. Stáli za tím agenti ze 
Salisbury.” Sputnik News Česká republika, 19. dubna 2021.  
https://cz.sputniknews.com/20210419/babis-ve-vrbeticich-neslo-o-akt-statniho-terorismu-13503258.html

421 Seznam Zprávy. 2021. “Přepis: Projev prezidenta Zemana ke kauze Vrbětice.” Seznam Zprávy, 25. dubna 2021.  
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prepis-projev-prezidenta-zemana-ke-kauze-vrbetice-152035

422 Sputnik News Česká republika. 2021. “Zemana ocenili: ‘Ve svém projevu řekl, co cítí v souvislosti s kauzou Vrbětice 
většina obyvatel.’” Sputnik News Česká republika, 25. dubna 2021. https://cz.sputniknews.com/20210425/zemana-
ocenilive-svem-projevu-rekl-co-citi-v-souvislosti-s-kauzou-vrbetice-vetsina-obyvatel-14271575.html

423 Vedoucí kolotoče. 2021. “Skandál Vrbětice se prohlubuje, Sergej Lavrov obvinil Českou republiku z porušování a 
obcházení Ottawské úmluvy ICBL na zákaz výroby, skladování a přechovávání protipěchotních min.” Aeronet, 2021. 
https://aeronet.cz/news/skandal-vrbetice-se-prohlubuje-sergej-lavrov-obvinil-ceskou-republiku-z-porusovani-a-
obchazeni-ottawske-umluvy-icbl-na-zakaz-vyroby-skladovani-a-prechovavani-protipechotnich-min/ 

424 Pergler, Tomáš. 2019. “Se Zemanem v zádech: Ministryně spravedlnosti Benešová zná prezidenta přes 20 let.” 
Hospodářské noviny, 30. dubna 2019.  
https://archiv.hn.cz/c1-66558350-se-zemanem-v-zadech-benesova-ho-zna-pres-20-let
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jenom zprávu BIS, do živého spisu nikdo nemáme přístup, takže nemohu vědět, co se tam 
odehrává. Ale měla jsem stejný názor jako pan prezident… Dokonce jsem uváděla další možné 
verze.“425 Později však uznala, že vyšetřovací verze je pouze jedna a ta říká, že za útokem stála 
Ruská federace, jak celou dobu uváděli ostatní představitelé státu.426

Je třeba připomenout, že ze strany prezidenta Zemana se nejednalo o první případ obhajování 
zájmů Ruské federace po teroristickém útoku na území suverénního státu: již v roce 2018 
obhajoval proruský narativ, dle kterého nervový toxin novičok, kterým byl spáchán atentát na 
Sergeje Skripala a jeho dceru ve Velké Británii, mohl být vyroben na území České republiky.427 
Tato informace byla prokazatelně nepravdivá.428

S vrbětickou kauzou byly také od začátku spjaty kontroverze ohledně údajně fingované cesty 
Jana Hamáčka do Moskvy za účelem výměny informací o Vrběticích za vakcíny a summit 
Biden–Putin,429 avšak nelze jednoznačně říct, že by se jednalo o dezinformaci: žádná verze 
zatím nebyla prokázána a věcí se zabývá NCOZ.430

Kauza Babiš versus Piráti v rámci předvolebního boje

V říjnu 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny a ty jsou tradičně spojeny se snahou 
politických představitelů vykreslit své strany v co nejlepším světle a své oponenty naopak 
v co nejhorším. Rok 2021 ovšem přinesl fenomén dezinformačního zahlcení především vůči 
jedné straně: Pirátům.431 Mezi těmito dezinformačními útoky byl nejvýraznější útok ze strany 
Andreje Babiše na Pirátskou snahu zjistit informace o reálné bytové situaci, již chtěli použít 
jako podklad k opatřením za účelem své strategie řešení krize bydlení. Andrej Babiš zveřejnil 
3. června 2021 následující Tweet:432

425 Menšík, Jan. 2021. “Benešová: Verzí ve Vrběticích je dokonce ještě víc.” Novinky.cz, 29. dubna 2021.  
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/benesova-verzi-ve-vrbeticich-je-dokonce-jeste-vic-40358630

426 Mazancová, Hana. 2021. “Benešová neví o tom, že by policie měla další vyšetřovací verze Vrbětic. Tvrzení o manku opírá 
o informaci z roku 2014.” DeníkN, 16. května 2021. https://denikn.cz/627296/benesova-nevi-o-tom-ze-by-policie-
mela-dalsi-vysetrovaci-verze-vrbetic-sva-tvrzeni-zaklada-na-informaci-z-roku-2014/

427 Endrštová, Michaela. 2018. “V Česku se vyráběl a testoval nervový jed novičok, řekl Zeman.” iDnes, 3. května 2018. 
http://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milos-zeman-novicok-sergej-skripal-bezpecnostni-informacni-sluzba.
A180503_182619_domaci_nub

428 Gibiš, Vojtěch. 2018. “Zeman se opět mýlil, Česko podle něj vyrábělo novičok, ministerstvo obrany i Drábová za SÚJB 
tvrdí opak.” Lidovky.cz, 24. října 2018. https://www.lidovky.cz/domov/zeman-opet-tvrdil-ze-cesko-vyrabelo-novicok-
ministerstvo-obrany-tvrdi-opak.A181024_111952_ln_domov_gib

429 Guryčová, Kristýna, Vítek Svoboda, Martin Štorkán. 2021. “Otazníky kolem Hamáčkovy cesty do Moskvy: chybějící 
Koudelka, povolání velvyslance či mlčící Babiš.” iRozhlas, 5. května 2021. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/
hamacek-cesta-do-moskvy-vrbetice-poslanecka-snemovna-vybuch-co-nesedi_2105050500_kno

430 Ciroková, Kristina. 2021. “Ministr vnitra Hamáček poprvé vypovídal o cestě do Moskvy.” Seznam Zprávy, 7. září 2021. 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ministr-vnitra-hamacek-by-mel-poprve-vypovidat-o-ceste-do-moskvy-174049

431 Elfwebmaster. 2021. “Analýza: Dezinfo-útoky na Piráty.” Čeští elfové, 12. října 2021.  
https://cesti-elfove.cz/analyza-dezinfo-utoky-na-piraty/ 

432 Babiš, Andrej. 2021. “Pane Šídlo, dík, že mě čtete. V knížce jsem psal, že lidi budou brzy sdílet automobily nebo byty. 
[...]” Twitter, 3. června 2021. https://twitter.com/AndrejBabis/status/1400428685983952897
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Screenshot pořízen: 12. prosince 2021

Tento lživý narativ se velmi rychle rozšířil na dezinformační scéně433 a Babiš ho opakovaně 
zmiňoval i v  rozhovorech pro tyto kanály.434 Piráti po Babišovi požadovali omluvu, kterou 
odmítl, a proto na něj následně podali i žalobu.435 Pirátský předseda Ivan Bartoš následně 
v rozhovorech situaci a postoj Pirátů k migraci opakovaně vysvětloval, škoda však již byla 
napáchána.436

Zelená dohoda pro Evropu

Ve svém vánočním projevu 26. prosince 2021 prezident Zeman řekl hned několik nepravd.437 
Kromě celkově poplašného a NATO obviňujícího tónu projevu se dezinformačně vyjadřoval 
ke Green Dealu, tedy Zelené dohodě pro Evropu, kterou překřtil na Zelený úděl: „Druhým 
nebezpečím, které se objevilo především v Evropě, je takzvaný zelený úděl. Z původně seriózní 
vědy zvané ekologie se stalo náboženství. A  jako každé náboženství i  toto má své proroky, 
například v podobě postpubertální dívčiny. Zelený úděl pro Evropu nám přikazuje v roce 2030 
přestat topit zemním plynem, v roce 2035 nejezdit v autech se spalovacími motory. Toto vše 

433 Sputnik News Česká republika. 2021. “Babiš vzkazuje Pirátům: Neomluvím se ani náhodou, nemám za co. Piráti 
migranty prostě vítají.” Sputnik News Česká republika, 12. června 2021. https://cz.sputniknews.com/20210612/babis-
vzkazuje-piratum-neomluvim-se-ani-nahodou-nemam-za-co-pirati-migranty-proste-vitaji-14812052.html

434 Vosáhlo, Jakub. 2021. “Babiš pro PL: S ODS by přišli kmotři, veksláci a tuneláři. Za koryta prodají všechno. Ještě horší 
než Pirátostán.” Parlamentní listy, 20. září 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Babis-pro-PL-S-
ODS-by-prisli-kmotri-vekslaci-a-tunelari-Za-koryta-prodaji-vsechno-Jeste-horsi-nez-Piratostan-677618

435 ČTK. 2021. “Piráti, byty a migranti. Pirátská strana podala žalobu na Babiše za šíření lží na twitteru.” iRozhlas, 
16. července 2021.  
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pirati-zaloba-andrej-babis-lzi-twitter-krajsky-soud_2107160952_kro

436 Šindelář, Rudolf. 2021. “Ivan Bartoš promluvil o migrantech. Upřesnil, jak to s nimi bude v případě, že Piráti uspějí ve 
volbách.” ŽivotvČesku.cz, 24. července 2021. https://zivotvcesku.cz/ivan-bartos-promluvil-o-migrantech-upresnil-
jak-to-s-nimi-bude-v-pripade-ze-pirati-vyhraji-volby/

437 Pražský hrad. 2021. “Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana.” Pražský hrad, 26. prosince 2021.  
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/vanocni-poselstvi-
prezidenta-republiky-milose-zemana-16239
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by podlomilo naši energetiku tím, že by vedlo k energetické chudobě, vedlo k poklesu životní 
úrovně a ekonomického výkonu.“ Dle projevu prezidenta Zemana obsahuje Green Deal dva 
zásadní příkazy: 

1) Přestat topit zemním plynem do roku 2030

2) Přestat jezdit auty se spalovacími motory do roku 2035

Oba tyto příkazy povedou dle něj k poklesu životní úrovně a energetické chudobě. Jedná se 
ovšem o dezinformace. Green Deal ani jeden z těchto příkazů neobsahuje, jak lze dohledat 
na stránkách Evropské komise.438 Green Deal dokonce ani neobsahuje příkazy, ale návrhy. 
Přestože nejsou známy důvody, které prezidenta k  dezinformacím o Green Deal vedly, je 
třeba uvést, že Evropa je závislá na dodávkách zemního plynu z Ruska.439 

438 European Commission. 2021. “Realizace Zelené dohody pro Evropu.” European Commission, 14. července 2021.  
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_cs

439 Kubátová, Zuzana. 2021. “Evropská těžba plynu klesá, závislost na Rusku roste.” Seznam Zprávy, 22. prosince 2021. 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-evropska-tezba-plynu-klesa-zavislost-na-
rusku-roste-184045
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POLITICI, JEJICHŽ ČLÁNKY SE OBJEVUJÍ NA 
DEZINFORMAČNÍCH WEBECH  

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, kvůli 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 čtenář 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. Rozhovory s těmito 
politiky jsme nezapočítávali. Zahrnuli jsme data od roku 2016 do roku 2021, aby bylo zřejmé, 
zda počty článků klesají či rostou. 440, 441

440 V tabulce jsme kvůli letů 2016 až 2020 ponechali i dezinformační server Vlastenecké noviny navzdory tomu, že od léta 
2020 ze soudního nařízení tento web již nefunguje. Pro přehled je důležité vědět, zda politici chybějící web nahrazují či 
došlo k obecnému poklesu článků na dezinformačních webech, pod kterými jsou podepsaní.  

441 Do tabulky byla oproti minulým letům přidána také Kateřina Konečná, neboť v říjnu 2021 vystřídala Vojtěcha Filipa 
v čele KSČM. Doplnili jsme data zpětně do roku 2016 pro lepší srovnání.  

http://www.europeanvalues.cz/cs


117

Politik/dezinformační web 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Celkem

TOMIO OKAMURA          
Vlastenecké noviny 104 142 304 255 92 0 897

Parlamentní listy 75 39 185 208 188 210 905

Rukojmí.cz 0 0 33 54 21 1 109

Euportál, Eportál, Eurabia 1 1 64 45 7 1 119

Celkem 180 182 583 562 308 212 2027

ANDREJ BABIŠ        
Parlamentní listy 111 82 273 227 139 147 979

Vlastenecké noviny 2 14 29 38 0 0 83

Celkem 113 96 302 265 139 147 1062

MARIAN JUREČKA        
Parlamentní listy 117 59 22 58 110 101 467

Celkem 117 59 22 58 110 101 467

PETR FIALA        
Parlamentní listy 126 127 145 132 107 93 730

Celkem 126 127 145 132 107 93 730

VÍT RAKUŠAN        
Parlamentní listy 0 7 24 42 67 59 199

Celkem 0 7 24 42 67 59 199

KATEŘINA KONEČNÁ
Parlamentní listy 40 23 19 36 43 54 215

Vlastenecké noviny 40 27 34 53 15 0 69

Celkem 80 50 53 89 58 54 384

IVAN BARTOŠ        
Parlamentní listy 8 24 42 56 55 53 238

Celkem 8 24 42 56 55 53 238

VOJTĚCH FILIP        
Parlamentní listy 46 66 63 93 98 50 416

Vlastenecké noviny 4 17 23 17 14 0 75

Celkem 50 83 86 110 112 50 491

MARKÉTA PEKAROVÁ ADAMOVÁ        
Parlamentní listy 13 17 15 15 0 1 61

Celkem 13 17 15 15 0 1 61

Tab. č. 5. 
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V  čele tabulky zůstává stejně jako minulý i předminulý rok zakladatel a předseda Strany 
přímé demokracie Tomio Okamura. Komunikační schéma strany SPD a jejich členů se 
nezměnilo a jejich hlavními komunikačními kanály nadále zůstávají sociální sítě, a to 
především Facebook, který je v českém kontextu nejpoužívanější. Statusy ze sociálních sítí 
jsou následně „přepublikovávány“ na některých českých dezinformačních webech přesně 
podle vzoru, který je popsán výše.

Přestože je Tomio Okamura ze všech lídrů relevantních politických stran podepsán pod 
nejvíce články na sledovaných dezinformačních webech, meziročně došlo již druhý rok po 
sobě ke značnému poklesu. Mezi lety 2019 a 2020 šlo o snížení o 254 článků, což znamenalo 
pokles na téměř polovinu. V roce 2021 byl počet článků ještě o 96 nižší. Pokles článků na 
dezinformačních webech je nadále nejspíše způsobený tím, že Okamurou využívaný web 
Vlastenecké noviny přestal v létě 2020 fungovat. Lze předpokládat, že kdyby Vlastenecké 
noviny neskončily v polovině roku, ale později, počet článků, pod kterými by byl Okamura 
podepsaný, by byl vyšší. Z toho vychází, že první kalendářní rok zcela bez možnosti publikovat 
na Vlasteneckých novinách přinesl přirozeně další pokles. V letech 2016 až 2019 Okamura 
mezi dezinformačními weby dominantně používal Vlastenecké noviny, následný zlom v roce 
2020 tuto skutečnost zcela zásadně ovlivnil.  

Na druhou stranu je však potřeba se u Okamury zaměřit na počet článků s jeho podpisem, 
které byly publikované na Parlamentních listech, neboť jejich množství se oproti roku 2020 
zvýšilo ze 188 na 210. To znamená, že ve 210 z 250 pracovních dní v kalendářním roce byl na 
Parlamentních listech publikován alespoň jeden článek, pod kterým byl Okamura podepsán. 

V letech 2018 a 2019 Okamura kromě toho publikoval také na Eportále, Euportále a Eurabii. 
I zde však došlo k omezení a od roku 2022 na Eportále a Euportále již není možné publikovat, 
neboť weby ukončily svou činnost vlivem odlivu financí (blíže viz část věnující se trendům). 
Lze předpokládat, že v dalších letech bude z dezinformačních webů Okamura dominantně 
využívat Parlamentní listy a počet jeho článků zde poroste. 

Jediný politický lídr, u kterého se čísla oproti roku 2020 navýšila, je Andrej Babiš (ANO). 
Jedná se o navýšení o sedm článků, což neindikuje žádnou zásadní změnu.

V případě Kateřiny Konečné (KSČM) došlo sice k celkovému snížení o čtyři články, je to však 
způsobeno především koncem Vlasteneckých novin, které v předchozích letech využívala. 
Co se Parlamentních listů týče, zaznamenali jsme navýšení o jedenáct článků, což je také 
víceméně stabilní vývoj upevněný jejím nově získaným předsednictvím na konci roku 2021. 
U Konečné do dalších let můžeme očekávat aktivnější využívání dezinformačních webů, jako 
jsou Parlamentní listy, právě kvůli tomu, že je nyní nejvýraznější tváří komunistů. Významnější 
pokles můžeme vidět u Vojtěcha Filipa (KSČM), kde se počet článků na Parlamentních listech 
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snížil takřka o polovinu, což částečně také s největší pravděpodobností souvisí se ztrátou 
předsednictví ve straně. 

Všichni tři zmínění (Babiš, Konečná i Filip) v minulosti publikovali i na Vlasteneckých novinách 
a po ukončení jejich činnosti tento dezinformační web nenahradili jiným. 

U ostatních lídrů politických stran (Marian Jurečka – KDU-ČSL, Petr Fiala – ODS, Ivan 
Bartoš – Piráti, Markéta Pekarová Adamová – TOP 09, Vít Rakušan – STAN) jsou počty 
článků na Parlamentních listech, kde jsou uvedeni jako autoři, stabilní. U všech (kromě 
Pekarové Adamové) došlo k mírnému poklesu, který ovšem není nijak výrazný a neindikuje 
žádnou změnu. Pekarová Adamová je uvedena jako autorka jednoho článku442 za rok 2021 
na Parlamentních listech (v roce 2020 nebyl ani jeden), jedná se o přetisk jejího projevu 
v Poslanecké sněmovně ke kauze vybuchlých muničních skladů ve Vrběticích. Není zřejmé, 
zda Parlamentní listy projev přetiskly bez jejího vědomí, nebo jej přidala sama, v každém 
případě se jedná o ojedinělou záležitost. 

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

Nejviditelnějším příkladem takového proaktivního chování jsou rozhovory pro dezinformační 
kanály. 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 2021. Tabulka nabízí jejich přehled společně se 
srovnáním v roce 2019 a 2020. Byli do ní zahrnuti všichni poslanci, europoslanci, senátoři 
a členové vlády, kteří poskytli alespoň jedno interview Sputniku či Parlamentním listům za 
rok 2021443. 

442 Pekarová Adamová, Markéta. 2021. “Ta munice mohla vybuchnout třeba v tom transportu”. Parlamentní listy, 
20. dubna 2021. https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Marketa-Pekarova-Adamova-32268/clanek/Ta-munice-
mohla-vybuchnout-treba-v-tom-transportu-112535

443 Politici, u kterých nejsou uvedená žádná čísla za roky 2019 a 2020, jsou politici, kteří své funkce začali zastávat až 
v průběhu roku 2021.
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Poslanci

Senátoři

Europoslanci

Členové vláda

Bývalí členové 
vlády

kteří jsou od prosince loňského roku poslanci  
(po celou dobu mají funkci, ta se ale v průběhu roku změnila)

Bývalí členové 
vlády kteří aktuálně nezastávají jinou ze sledovaných funkcí

Bývalí poslanci kteří v říjnu neobhájili svoji funkci (většinu roku byli poslanci, od parlamentních voleb už ne)

Politik Strana
PL*  

2021
Sputnik 

2021
Celkem 

2021
PL*  

2020
Sputnik 

2020
Celkem 

2020
PL* 

2019

*Parlamentní listy

Tomio Okamura SPD 28 7 35 28 6 34 12

Zuzana Majerová 
Zahradníková Trikolóra 15 5 20 4 0 4 8

Ivan David SPD 19 0 19 6 3 9 10

Jiří Kobza SPD 3 15 18 13 2 15 9

Jaroslav  
Foldyna

SPD (dříve 
ČSSD) 8 8 16 14 4 18 17

Jaroslav Bašta SPD 11 5 16

Vladimír Zlínský SPD 6 7 13

Václav Klaus Trikolóra 11 0 11 9 0 9 5

Kateřina 
Konečná KSČM 10 1 11 6 1 7 10

Lubomír Volný Nezařa-
zený 4 5 9 3 3 6 5

Mikuláš Peksa Piráti 9 0 9 10 0 10 1

Petr Gazdík STAN 7 0 7 13 0 13 11

Radovan Vích SPD 4 3 7 12 0 12 10

Andrej Babiš ANO 6 1 7 5 0 5 5

Radek Koten SPD 5 2 7 3 0 3 1

Hynek Blaško SPD 6 0 6 13 0 13 15

Karla Maříková SPD 2 4 6 5 3 8 0

Tomáš  
Zdechovský KDU-ČSL 6 0 6 7 0 7 18

Lumír  
Aschenbrenner ODS 6 0 6 6 0 6 8

Jaroslav Holík SPD 4 2 6 3 0 3 1

Tereza Hyťhová SPD 5 0 5 4 0 4 6
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Politik Strana
PL*  

2021
Sputnik 

2021
Celkem 

2021
PL*  

2020
Sputnik 

2020
Celkem 

2020
PL* 

2019

*Parlamentní listy

Pavel Jelínek SPD 3 2 5 0 0 0 0

Karel Krejza ODS 4 0 4 11 0 11 6

Jaroslav  
Doubrava Severočeši 4 8 4 7 3 10 5

Jana  
Černochová ODS 4 0 4 6 0 6 5

Mikuláš  
Ferjenčík Piráti 4 0 4 4 0 4 0

Zdeněk  
Ondráček KSČM 2 2 4 3 0 3 0

Pavel Žáček ODS 4 0 4 2 0 2 2

Jiří Kohoutek SPD 0 4 4 0 0 0 0

Jan Hrnčíř SPD 3 0 3 8 0 8 8

Leo Luzar KSČM 1 2 3 7 0 7 3

Radek Rozvoral SPD 3 0 3 4 0 4 5

Karel Havlíček Nestr. Za 
ANO 3 0 3 3 0 3 1

Ivan Bartoš Piráti 3 0 3 3 0 3 3

Jiří Dolejš KSČM 2 1 3 1 0 1 1

Jan Skopeček ODS 2 0 2 3 0 3 4

Jan Zahradil ODS 2 0 2 3 0 3 8

Lucie  
Šafránková SPD 2 0 2 3 0 3 1

Jiří Valenta KSČM 1 1 2 3 0 3 2

Bohuslav  
Svoboda ODS 2 0 2 3 0 3 0

Ondřej Veselý ČSSD 2 0 2 3 0 3 4

Jaroslav Zeman BEZPP 2 0 2 3 0 3 4

Radim Fiala SPD 2 0 2 2 0 2 2

Jiří Pospíšil TOP09/
STAN 2 0 2 2 0 2 0

Marian Jurečka KDU-ČSL 2 0 2 1 0 1 0

Monika Jarošová SPD 0 2 2 1 0 1 1

Věra Adámková ANO 2 0 2 1 0 1 0

Alena Dernerová BEZPP 2 0 2 1 0 1 3

Tomáš Fiala BEZPP 2 0 2 1 0 1 0

Jana Maláčová ČSSD 2 0 2 0 0 0 0

Miroslav  
Kalousek TOP09 2 0 2 0 0 0 0
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Politik Strana
PL*  

2021
Sputnik 

2021
Celkem 

2021
PL*  

2020
Sputnik 

2020
Celkem 

2020
PL* 

2019

*Parlamentní listy

Ivo Vondrák ANO 2 0 2 0 0 0 2

Roman Onderka ČSSD 2 0 2 0 0 0 0

Zdeněk Kettner SPD 2 0 2

Pavel Staněk SPOLU: 
ODS 2 0 2

Vojtěch Pikal Piráti 2 0 2 0 0 0 0

Jaroslav Bžoch ANO 1 0 1 7 0 7 5

Jiří Čunek KDU-ČSL 1 0 1 6 0 6 9

Michael Canov SLK 1 0 1 5 0 5 7

Jiří Běhounek ČSSD 1 0 1 3 0 3 1

Martin Kupka ODS 1 0 1 2 0 2 3

Veronika  
Vrecionová ODS 1 0 1 2 0 2 0

Jitka 
Chalánková BEZPP 1 0 1 2 0 2 6

Alena  
Schillerová

Nestr. Za 
ANO 1 0 1 1 0 1 2

Kateřina  
Valachová ČSSD 1 0 1 1 0 1 0

Jan Birke ČSSD 1 0 1 1 0 1 1

Jan Hamáček ČSSD 1 0 1 1 0 1 0

Lukáš  
Černohorský Piráti 1 0 1 1 0 1 3

Jiří Mašek ANO 1 0 1 1 0 1 0

Lubomír Španěl SPD 1 0 1 1 0 1 0

David Smoljak BEZPP 1 0 1 1 0 1 0

Barbora 
Kořanová ANO 1 0 1 1 0 1 4

Klára Dostálová ANO 1 0 1 1 0 1 0

Pavel Růžička ANO 1 0 1 1 0 1 1

Tomáš Jirsa ODS 1 0 1 1 0 1 1

Ladislav  
Václavec BEZPP 1 0 1 1 0 1 0

Martin  
Kolovratník ANO 1 0 1 0 0 0 1

Vít Rakušan STAN 1 0 1 0 0 0 0

Robert Plaga ANO 1 0 1 0 0 0 0

Radek  
Vondráček ANO 1 0 1 0 0 0 0

Ondřej Polanský Piráti 1 0 1 0 0 0 0
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Politik Strana
PL*  

2021
Sputnik 

2021
Celkem 

2021
PL*  

2020
Sputnik 

2020
Celkem 

2020
PL* 

2019

*Parlamentní listy

Hana Aulická 
Jírovcová KSČM 1 0 1 0 0 0 0

Marian Bojko Nezařa-
zený 0 1 1 0 0 0 0

Jaroslav Dvořák SPD 1 0 1 0 0 0 1

Jiří Strýček ANO 1 0 1 0 0 0 0

Hynek Hanza ODS 1 0 1 0 0 0 0

Jan Bureš SPOLU: 
ODS 1 0 1

Jan Lacina PirSTAN: 
STAN 1 0 1

Marie Pošarová SPD 1 0 1

Róbert Teleky SPOLU: 
KDU-ČSL 1 0 1

Tab. č. 6. 

První desítku co do počtu poskytnutých rozhovorů stejně jako v  roce 2019 a 2020 ovládla 
strana SPD, neboť šest z deseti prvních míst zaujali právě členové této strany. 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 nejproaktivnějším chováním vůči dezinformační scéně. 
Počet rozhovorů, které Tomio Okamura poskytl Parlamentním listům, se mezi roky 2019 
a 2020 více než zdvojnásobil. Mezi roky 2020 a 2021 však došlo k nárůstu pouze o jeden 
rozhovor. 

Nově se na pomyslné stupně vítězů dostala předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová 
Zahradníková, která zaujímá s dohromady dvaceti rozhovory druhou příčku. To je s největší 
pravděpodobností způsobeno tím, že se v dubnu 2021 stala předsedkyní Tikolóry a tudíž 
i nejvýraznější tváří této strany. Trikolóra a někteří její členové mají k dezinformačním webům 
obecně spíše pozitivní postoj; Majerová Zahradníková patří mezi první desítku politiků 
s  největším počtem článků na dezinformačních webech, pod kterými jsou podepsaní (viz 
příloha). Dokazuje to i skutečnost, že na osmém místě co do počtu rozhovorů Parlamentním 
listům a Sputniku se nachází Václav Klaus ml., který je zakladatelem Trikolóry a byl jejím 
předsedou právě do dubna 2021, než jej Majerová Zahradníková nahradila.  

Těsně pod první desítkou, tedy na jedenáctém místě, se s devíti rozhovory nachází první politik, 
který je členem současné vládní strany (po parlamentních volbách 2021), a to europoslanec 
za Piráty Mikuláš Peksa. V roce 2020 poskytl Peksa deset rozhovorů Parlamentním listům, 
což nenaznačuje žádnou změnu v přístupu k Parlamentním listům jakožto dezinformační 
platformě. Hned pod ním, na dvanácté místě, pak můžeme vidět Petra Gazdíka ze STAN, kde 
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došlo oproti roku 2020 k mírnému zlepšení a počet rozhovorů Parlamentním listům poklesl 
ze 13 na 7, přesto je z politiků vládních stran (po parlamentních volbách 2021) druhý. 

Stejně jako v případě předchozí tabulky se nejedená o snahu diskreditovat či kritizovat 
politiky, v demokratické společnosti je politikům umožněno poskytovat rozhovoru, komu 
chtějí. Faktem ovšem zůstává, 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, a na to je potřeba 
upozorňovat. 

Kromě lídrů politických stran na dezinformační weby přispívají také další politici a následující 
tabulku nabízí přehled pěti nejaktivnějších. V  příloze lze nalézt tabulku, ve které je 
přehled všech relevantních aktivních českých politiků (poslanců, senátorů, členů vlády 
a europoslanců) a jejich aktivity na dezinformačních webech, které jsou uvedené v aktuálním 
seznamu.
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Politik/dezinformační web 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Celkem

IVAN DAVID
Nová republika 0 833 1496 1069 546 336 4280

Vlastenecké noviny 12 10 12 49 108 0 191

Rukojmí.cz 0 1 18 29 0 0 48

Parlamentní listy 0 0 2 3 0 46 51

Euportál, Euserver, Eurabia 0 0 0 0 134 97 231

New World Order Opposition 0 0 0 0 323 181 504

Protiproud 0 0 0 0 9 6 15

Celkem 12 844 1528 1150 1111 666 5311

TOMIO OKAMURA        
Vlastenecké noviny 104 142 304 255 92 0 897

Parlamentní listy 75 39 185 208 188 210 905

Rukojmí.cz 0 0 33 54 21 1 109

Euportál, Eportál, Eurabia 1 1 64 45 7 1 119

Celkem 180 182 583 562 308 212 2027

ANDREJ BABIŠ        
Parlamentní listy 111 82 273 227 139 147 979

Vlastenecké noviny 2 14 29 38 0 0 83

Celkem 113 96 302 265 139 147 1062

JANA MALÁČOVÁ
Parlamentní listy 0 0 30 129 106 140 405

Celkem 0 0 30 129 106 140 405

KAREL HAVLÍČEK
Parlamentní listy 0 0 0 59 147 132 338

Celkem 0 0 0 59 147 132 338

Tab. č. 7. 
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Oproti rokům 2019 a 2020 došlo v této tabulce k poměrně zásadní změně a objevili se v ní dva 
politici, kteří zde předtím vůbec nefigurovali – Jana Maláčová a Karel Havlíček. Srovnání top 5 
politiků podle počtu článků publikovaných na sledovaných dezinformačních webech v letech 
2019 a 2021 nabízí následující tabulka. 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

1. Ivan David Ivan David Ivan David

2. Radim Fiala Radim Fiala Tomio Okamura

3. Ivo Valenta Tomio Okamura Andrej Babiš

4. Radek Rozvoral Ivo Valenta Jana Maláčová

5. Andrej Babiš Radek Rozvoral Karel Havlíček

Tab. č. 8. 

Je zřejmé, že výsledky v sekci Politici, kteří šíří dezinformace, výrazně změnila obnova 
seznamu dezinformačních webů především ve smyslu zanikání zavedených webů. Všichni 
politici, kteří patří do této top 5, v letech 2019 a 2020 velmi využívali zaniklý dezinformační 
web Vlastenecké noviny444 a ničím jej nenahradili. V roce 2019, kdy tento web ještě fungoval 
po dobu celého roku, byl dokonce nejpoužívanějším dezinformačním webem pro Valentu, 
Okamuru i Rozvorala. Radim Fiala zase dominantně publikoval na Euportále, který ke konci 
roku 2021 také ukončil svou činnost (více v sekci Trendy). Lze předpokládat, že zanikání 
těchto zavedených dezinformačních webů přispívá k tomu, že aktivita českých politiků na 
dezinformační scéně ve smyslu publikování článků s jejich podpisem klesá a v roce 2021 byla 
vůbec nejnižší od roku 2016.

Dominantně používaným dezinformačním webem se staly Parlamentní listy. Na Parlamentních 
listech se objevují články i dalších českých politiků (přehled všech poslanců, senátorů, 
europoslanců a členů vlády nabízí tabulka v příloze). Již výše jsme popsali, že mnohdy není 
jasné, zda Parlamentní listy publikují přepisy projevů ze Sněmovny a statusy ze sociálních 
sítích politiků s jejich vědomím nebo bez, a tak počítáme všechny články, pod kterými jsou 
tito politici uvedeni jako autoři. I v případě, že se zde články objevují bez jejich vědomí, 
považujeme za důležité na tento fakt upozorňovat, neboť vydávat status politika nebo projev 
za cíleně publikovaný článek není v pořádku a dochází tím k legitimizaci dezinformační 
platformy. 

Na čtvrté a páté místo mezi nejaktivnější politiky co do počtu článků publikovaných na 
dezinformačních webech se tak zařadila Jana Maláčová a Karel Havlíček, a to právě kvůli 
článkům na Parlamentních listech. Ani jeden z nich na jiném dezinformačním webu 
nepublikuje.

444 Dezinformační web Vlastenecké noviny zanikl z rozhodnutí soudu. Blíže ve Výroční zprávě o stavu české dezinformační 
scény pro rok 2020 (https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/11/Vyrocni_zprava_o_stavu_ceske_
dezinformacni_sceny_za_rok_2020.pdf). 
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TOP 5 OSOBNOSTÍ (NEPOLITIKŮ) ČESKÉ DEZINFORMAČNÍ 
SCÉNY PRO ROK 2021  

Mezi top 5 osobností (nepolitiků) se dostali lidé, kteří založili a/nebo vlastní dezinformační 
web, který patří mezi nejčtenější, čímž pádem se jejich obsah dostává k největšímu množství 
lidí. Výjimku 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, a je placen 
penězi z Kremlu. Je také autorem největšího množství článků, které na Sputniku vycházejí. 
Druhou výjimkou je Jaroslav Polanský, který je ředitelem redakce Parlamentních listů, 
což je dlouhodobě nejčtenější český dezinformační web. V porovnání s rokem 2019 a 2020 
došlo v tomto seznamu pouze k jedné změně a tou je právě Polanský, jenž nahradil Davida 
Formánka. Ten se mezi top 5 dezinformátorů (nepolitiků) dostal v roce 2020, neboť založil 
dva dezinformační weby zaměřené na dezinformace o koronaviru a částečně formoval 
informační prostor o covidu-19 a vakcínách proti němu. Jeden z dezinformačních projektů 
s názvem Rizika vakcín v průběhu přestal fungovat a doména již není dostupná a druhému 
dezinformačnímu projektu Otevři svou mysl klesla meziročně návštěvnost o více než 300 
tisíc návštěv měsíčně.

1) Petr Hájek – blízký spolupracovník445 bývalého prezidenta Václava Klause a zakladatel 
časopisu Reflex, který si v  roce 2011 zaregistroval doménu dezinformačního webu 
Protiproud.cz, jenž tím patří mezi nejstarší i nejčtenější dezinformační weby, který 
má navíc i ruskou verzi. Protiproud je oficiálně napojen446 na další dva dezinformační 
weby: První zprávy a Parlamentní listy. 

2) Jaroslav Polanský – ředitel redakce447, avšak dle svých slov faktický šéfredaktor448 
dlouhodobě nejčtenější české platformy šířící dezinformace, Parlamentních listů, 
s měsíční návštěvností 6,3 milionu. Dle jeho slov jsou Parlamentní listy, kde působí 13 
let, jeho životní projekt, který miluje449 a který je údajně otevřený450 i těm nejskalnějším 
liberálům a pravdoláskařům. 

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 vypátrali451. Aeronet je třetí nejčtenější dezinformační web v  České 
republice, jeho texty jsou přejímány dalšími weby a jeho vliv na čtenáře je značný, což 

445 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/

446 ProtiProud. 2022. “Kdo je Petr Hájek?” Protiproud, přístup 28. dubna 2022.  
https://protiproud.info/kdo-je-petr-hajek.htm

447 Parlamentní listy. 2022. „Kontakty - PARLAMENTNILISTY.CZ.“ Parlamentní listy, přístup 28. dubna 2022.  
https://www.parlamentnilisty.cz/redakce/redakce/

448 Neumann, Ondřej. 2019. „Ondřej Neumann: „Intimní rozhovor“ s hlavou Parlamentních listů,“ Hlídací Pes, 21. října 2019. 
https://hlidacipes.org/ondrej-neumann-intimni-rozhovor-s-hlavou-parlamentnich-listu/ 

449 Ibid.
450 Půr, Michal, Tomáš Jirsa. 2020. “Přitáhli jsme část společnosti, kterou ostatní roky odháněli, říká šéf Parlamentních 

listů.” Info.cz, 15. května 2020. https://www.info.cz/podcasty/insider-podcast/pritahli-jsme-cast-spolecnosti-
kterou-ostatni-roky-odhaneli-rika-sef-parlamentnich-listu

451 Kundra, Ondřej, Aneta Snopová. 2020. “TAJNÝ ŽIVOT JEDNOHO POKLADNÍKA.” Týdeník Respekt, 1. března 2020. 
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/10/tajny-zivot-jednoho-pokladnika
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https://protiproud.info/kdo-je-petr-hajek.htm
https://www.parlamentnilisty.cz/redakce/redakce/
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https://www.info.cz/podcasty/insider-podcast/pritahli-jsme-cast-spolecnosti-kterou-ostatni-roky-odhaneli-rika-sef-parlamentnich-listu
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/10/tajny-zivot-jednoho-pokladnika
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se ukázalo i v  roce 2019 před volbami do Evropského parlamentu. Aeronet v  těchto 
volbách vysloveně podporoval452 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 podařilo453 z velká části právě díky velmi pozitivní 
a výrazné podpoře ze strany Aeronetu, za což „VK“ sám sebe veřejně pochválil454.

4) Ondřej Geršl – v roce 2011 založil jeden z nejstarších dezinformačních webů v České 
republice AC24. V žebříčku čtenosti se řadí na čtvrté místo s měsíční návštěvností 
těsně nad milion. Pro americký internetový magazín Coda Story Geršl přiznal455, že 
jeho web není důvěryhodný a že jeho provoz bere jako podnikatelský počin, který mu 
například v roce 2017 vydělal přes jeden milion korun.

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 sekci456, která se věnuje domácím kauzám – str. 
23). V roce 2020 byl Franta nejaktivnějším přispěvatelem webu Sputnik a v polovině 
roku poskytl rozhovor webu euro.cz457, 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.“

452 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/

453 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/

454 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/

455 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/

456 Krátka Špalková, Veronika. 2021. “Výroční zpráva o stavu české dezinformační scény za rok 2019.” Bezpečnostní 
centrum Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 20. ledna 2021.  
https://europeanvalues.cz/cs/annual-report-on-the-state-of-the-czech-disinformation-scene-in-2019/ 

457 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  

 • Současný seznam relevantních dezinformačních webů čítá 46 webů, což je o 6 méně 
než v roce 2020, ale o 5 více než v roce 2019. Do roku 2020 byl počet dezinformačních 
webů víceméně stabilní a meziročně osciloval pouze v řádu nízkých jednotek. Navýšení 
o 11 webů mezi roky 2019 a 2020 bylo způsobeno propuknutím pandemie koronaviru. 
V minulé výroční zprávě jsme uvedli, že „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.“ Rok 
2021 tuto predikci potvrdil, počet webů opětovně klesl. Vzhledem k problémům, se 
kterými se některé weby potýkají ohledně financování, lze předpokládat, že do dalšího 
roku se počet webů ještě sníží, nebude se však jednat o dramatický pokles o více než 
nízké jednotky.

 • Poprvé od roku 2019 se aktivita sledovaných dezinformačních webů snížila a celkový 
počet všech článků, které byly za rok 2021 publikované, mírně klesl. Průměrně vydávala 
dezinformační scéna o 51 článků měsíčně méně. 

 • Stejně jako v letech 2019 a 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. Ve výroční zprávě o stavu české 
dezinformační scény za rok 2020 jsme uvedli, že se jedná o „trend, který se zde drží 
již několik let a je pravděpodobné, že v nejbližší době se na tom nic nezmění“. I tato 
predikce se v roce 2021 potvrdila – jak BIS, tak i veřejnoprávní média v hledáčku 
dezinformátorů zůstávají. 

 • BIS a její ředitel Michal Koudelka se stejně jako v předchozích dvou letech stali terčem 
útoků ze strany dezinformační scény. V roce 2021 byl tento postoj podnícen především 
ve spojení s vrbětickou kauzou, ve které BIS sehrála klíčovou roli. 

 • Mezi zahraničními kauzami se objevily dvě, které přímo souvisejí se Spojenými 
státy americkými: 1) útok na Kapitol Spojených států a 2) stažení amerických vojsk 
z Afghánistánu. Pro českou dezinformační scénu není typické výrazněji se zabývat 
tématy, která se týkají USA, pokud se nejedná o události globálního významu. Potvrdilo 
se, že hlavní propagandistické linky udává původní ruská propaganda, kterou čeští 
dezinformátoři sledují, neboť vnitrostátní vývoj v USA a zahraničně politický vývoj 
USA jsou témata pro Rusko důležitá a snadno uchopitelná. Kreml tyto události využívá 
k podkopávání demokracie v USA a k přesvědčování dalších západních států, že vnitřní 
vývoj v Americe směřuje k problémům. 

 • Trendy, které se na dezinformační scéně vyskytly v roce 2021, ukazují, že fungování 
dezinformačních webů v Česku se profesionalizuje. Část webů investuje do svého 
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webového vzhledu a snaží se napodobovat velké mainstreamové a často zahraniční 
mediální domény, zlepšuje se kvalita publikovaného textu i případných překladů 
a výrazně se zrychlila schopnost adaptace na nové téma. Zároveň se dezinformátorům 
dařilo přímo komunikovat se čtenáři a u části z nich i přenést jejich internetové chování 
do skutečného světa (demonstrace, pronásledování lékařů, nadávky pracovníkům 
očkovacích center, nedodržování opatření atd.).

 • Mezi lety 2019 a 2020 se výrazně snížil počet článků publikovaných na dezinformačních 
webech, pod kterými jsou jako autoři uvedení politici. V minulé výroční zprávě o stavu 
české dezinformační scény pro rok 2020 jsme napsali, že se „pravděpodobně 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 a lze tedy předpokládat, že počty článků 
s podpisem politiků do budoucích let opět porostou“. Tato predikce se nepotvrdila, 
neboť počet takových článků v roce 2021 byl opět nižší než v roce 2020. Předpokládali 
jsme, že ta část politiků, která využívala zaniknuvší web Vlastenecké noviny, jej nahradí 
jiným, to se ale nestalo. Dominantně jsou politiky nyní využívány Parlamentní listy 
a nejspíš to tak do budoucna i zůstane.

 • Mezi top 5 dezinformátorů (nepolitiků) jsme letos zařadili Jaroslava Polanského, který 
působí jako ředitel redakce Parlamentních listů. Ty jsou dlouhodobě nejčtenějším 
českým dezinformačním webem. Nahradil tak Davida Formánka, který zde byl zařazen 
v roce 2020 kvůli výraznému formování dezinformačních narativů o koronaviru 
a vakcínách proti němu. Jeho dezinformační projekty však již nejsou tak úspěšné, jeden 
web přestal fungovat a druhému meziročně klesla průměrná měsíční návštěvnost 
o více než 300 tisíc návštěv. 
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PŘÍLOHA  

Příloha č. 1.

Obrázek webhostingu přiložený k e-mailu v odpovědi od Pokec24 (viz poznámka pod čarou 
č. 38), který informuje o tom, že webhosting wedos.cz „odsuzuje invazi ruských ozbrojených 
sil na Ukrajinu…“, k čemuž se váže druhá polovina sdělení z e-mailu.
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Příloha č. 2.

Přehled všech aktivních a relevantních politiků (poslanců, senátorů, europoslanců a členů 
vlády) a jejich aktivita na dezinformačních webech ve smyslu počtu článků, který zde byl 
publikován s jejich podpisem.

Poslanci

Senátoři

Europoslanci

Členové vláda

Bývalí členové 
vlády

kteří jsou od prosince loňského roku poslanci  
(po celou dobu mají funkci, ta se ale v průběhu roku změnila)

Bývalí členové 
vlády kteří aktuálně nezastávají jinou ze sledovaných funkcí

Bývalí poslanci kteří v říjnu neobhájili svoji funkci (většinu roku byli poslanci, od parlamentních voleb už ne)
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Ivan David SPD 46 336 97 181 6 666

Tomio Okamura SPD 210 1 1 212

Andrej Babiš ANO 147 147

Jana Maláčová ČSSD 140 140

Karel Havlíček Nestr. Za 
ANO 132 132

Luděk  
Niedermayer

TOP09/
STAN 120 120

Marian Jurečka KDU-ČSL 101 101

Zuzana Majerová 
Zahradníková Trikolóra 91 1 4 1 97

Alena Schillerová Nestr. Za 
ANO 97 97

Radek Rozvoral SPD 92 3 1 96

Jan Hamáček ČSSD 94 94

Petr Fiala ODS 93 93

Petr Štěpánek STAN 61 7 15 8 91

Klára Dostálová ANO 90 90

Marek Výborný KDU-ČSL 86 86
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Olga Richterová Piráti 79 79

Martin Červíček ODS 78 78

Jaroslav Bašta SPD 27 15 34 76

Kateřina  
Valachová ČSSD 71 71

Jiří Kobza SPD 40 9 2 10 61

Vlastimil Válek TOP09 61 61

Jana Černochová ODS 59 59

Radim Fiala SPD 37 22 59

Vít Rakušan STAN 59 59

Jan Skopeček ODS 57 57

Marcel Kolaja Piráti 57 57

Adam Vojtěch ANO 55 55

Richard Brabec ANO 55 55

Kateřina Konečná KSČM 54 54

Jana Mračková 
Vildumetzová ANO 54 54

Ivan Bartoš Piráti 53 53

Vojtěch Munzar ODS 53 53

Vojtěch Filip KSČM 50 50

Ivo Vondrák ANO 49 49

Jiří Čunek KDU-ČSL 44 44

Jakub Michálek Piráti 44 44

Zbyněk Stanjura ODS 41 41

Markéta  
Gregorová Piráti 39 39

Jan Zahradil ODS 36 36

Lucie Šafránková SPD 35 1 36

Lubomír Zaorálek ČSSD 35 35

Miroslav Toman Nestr. 33 33

Martin Kupka ODS 32 32

Alena Gajdůšková ČSSD 32 32

Tereza Hyťhová SPD 31 31
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Jan Bartošek KDU-ČSL 31 31

Jitka Seitlová KDU-ČSL 30 30

Jaromíra Vítková KDU-ČSL 30 30

Lubomír Volný Nezařazený 29 29

Miloslava Vostrá KSČM 29 29

Miroslav Kalousek TOP09 28 28

Věra Kovářová STAN 28 28

Šárka Jelínková KDU-ČSL 28 28

Helena  
Langšádlová TOP09 28 28

Radovan Vích SPD 24 1 2 27

Leo Luzar KSČM 27 27

Vít Kaňkovský KDU-ČSL 27 27

Miloš Vystrčil ODS 27 27

Mikuláš Ferjenčík Piráti 26 26

Patrik Nacher ANO 26 26

Dana Balcarová Piráti 25 25

Jiří Valenta KSČM 24 24

Tomáš Czernin TOP09 24 24

Marek Hilšer MHS 24 24

Martin Kolovratník ANO 23 23

Hana Aulická 
Jírovcová KSČM 22 22

Tomáš Martínek Piráti 22 22

Pavel Fischer BEZPP 22 22

Jiří Mašek ANO 21 21

Miroslava  
Němcová ODS 21 21

Jan Bauer ODS 21 21

Lukáš  
Wagenknecht BEZPP 21 21

Monika Jarošová SPD 19 1 20

Dominik Feri TOP09 20 20

Martin Baxa ODS 20 20
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Ondřej Benešík KDU-ČSL 19 19

Marek Novák ANO 19 19

Helena Válková ANO 19 19

Jiří Pospíšil TOP09/
STAN 18 18

Pavla Golasowská KDU-ČSL 18 18

Ondřej Veselý ČSSD 17 17

Stanislav Polčák TOP09/
STAN 17 17

Robert Stržínek ANO 2011 17 17

Petr Orel SZ 16 16

Tomáš Petříček ČSSD 16 16

Ivan Adamec ODS 16 16

Jiří Drahoš BEZPP 16 16

Lukáš Kolářík Piráti 16 16

Tomáš Goláň BEZPP 16 16

Petr Gazdík STAN 15 15

Roman Onderka ČSSD 15 15

Michael Canov SLK 15 15

Marek Benda ODS 15 15

Miroslav Balatka BEZPP 15 15

Stanislav Grospič KSČM 15 15

Jana Pastuchová ANO 14 14

Petr Dolínek ČSSD 14 14

František Kopřiva Piráti 14 14

Karla Maříková SPD 13 13

Zdeněk Ondráček KSČM 13 13

Jitka Chalánková BEZPP 13 13

Jan Birke ČSSD 13 13

Radek Vondráček ANO 13 13

Lubomír Metnar Nestr. Za 
ANO 13 13

Karel  
Schwarzenberg TOP09 13 13
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Zdeněk Nytra ODS 13 13

Lumír Kantor BEZPP 13 13

Jan Lipavský Piráti 13 13

Petr Beitl ODS 13 13

Vojtěch Pikal Piráti 12 12

Jan Farský STAN 12 12

Ondřej Profant Piráti 12 12

Jakub Janda ODS 12 12

Jaroslav  
Doubrava Severočeši 11 11

Petr Bendl ODS 11 11

Jan Čižinský KDU-ČSL 11 11

Petr Vícha ČSSD 11 11

Pavel Bělobrádek KDU-ČSL 11 11

Jaroslav Foldyna SPD (dříve 
ČSSD) 10 10

Radek Koten SPD 10 10

Jana Krutáková STAN 10 10

Miluše Horská BEZPP 10 10

Zdeněk Hraba STAN 10 10

Jan Jakob SPOLU: 
TOP09 10 10

Marie Pošarová SPD 7 2 9

Antonín Staněk ČSSD 9 9

Miroslav 
Grebeníček KSČM 9 9

Petr Třešňák Piráti 9 9

Radek Holomčík Piráti 9 9

Marie Benešová Nestr. Za 
ČSSD 9 9

Lukáš Bartoň Piráti 9 9

Jan Horník STAN 9 9

Adéla Šípová Piráti 9 9

Jan Hrnčíř SPD 8 8
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Bohuslav  
Svoboda ODS 8 8

Veronika  
Vrecionová ODS 8 8

Robert Plaga ANO 8 8

Jiří Bláha ANO 8 8

Aleš Juchelka ANO 8 8

František Elfmark Piráti 8 8

Lenka Kozlová Piráti 8 8

Raduan Nwelati ODS 8 8

Zbyněk Linhart BEZPP 8 8

Přemysl Rabas BEZPP 8 8

Jiří Růžička BEZPP 8 8

Pavel Jelínek SPD 7 7

Pavel Žáček ODS 7 7

Jiří Kohoutek SPD 7 7

Barbora Kořanová ANO 7 7

Marian Bojko Nezařazený 7 7

Martin Jiránek Piráti 7 7

Vladislav Vilímec ODS 7 7

Monika 
Červíčková ANO 7 7

Alena Dernerová BEZPP 6 6

Jan Žaloudík BEZPP 6 6

Pavel Juříček ANO 6 6

Pavel Kováčik KSČM 6 6

Jan Chvojka ČSSD 6 6

Václav Votava ČSSD 6 6

Jiří Oberfalzer ODS 6 6

Petr Šilar KDU-ČSL 6 6

Jan Schiller ANO 6 6

Mikuláš Bek BEZPP 6 6

Ondřej Kolář SPOLU: 
TOP09 6 6
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Marek Ženíšek SPOLU: 
TOP09 6 6

Jaroslav Holík SPD 5 5

Jiří Mihola KDU-ČSL 5 5

Margita 
Balaštíková ANO 5 5

Zdeněk Podal SPD 5 5

Václav Láska SEN 21 5 5

Tomáš Vymazal Piráti 5 5

Taťána Malá ANO 5 5

Zuzana Ožanová ANO 5 5

Pavel Blažek ODS 5 5

Ilona Mauritzová ODS 5 5

Anna Hubáčková BEZPP 5 5

Josef Klement KDU-ČSL 5 5

Karel Krejza ODS 4 4

Jiří Dolejš KSČM 4 4

Jiří Běhounek ČSSD 4 4

David Smoljak BEZPP 4 4

Ondřej Polanský Piráti 4 4

Jan Zahradník ODS 4 4

Josef Kott ANO 4 4

Martina Dlabajová ANO 4 4

Milan Feranec ANO 4 4

Květa Matušovská KSČM 4 4

Věra Procházková ANO 4 4

Miroslav Adámek BEZPP 4 4

Hana Žáková BEZPP 4 4

Jiří Vosecký SLK 4 4

Josef Bernard PirSTAN: 
STAN 4 4

Eva Decroix SPOLU: 
ODS 4 4
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Hayato Okamura SPOLU: 
KDU-ČSL 4 4

Renata Oulehlová ANO 2011 4 4

Jaroslava 
Pokorná  
Jermanová

ANO 2011 4 4

Renáta Zajíčková SPOLU: 
ODS 4 4

Věra Adámková ANO 3 3

Zdeněk Kettner SPD 3 3

Lukáš  
Černohorský Piráti 3 3

Jan Tecl ODS 3 3

Ivo Pojezný KSČM 3 3

Herbert Pavera TOP09 3 3

Eva Fialová ANO 3 3

Ladislav Kos HPP11 3 3

Jan Pošvář Piráti 3 3

František Navrkal Piráti 3 3

Jiří Dušek BEZPP 3 3

Tomáš Třetina TOP09 3 3

Klára Kocmanová PirSTAN: 
Piráti 3 3

Michal Zuna SPOLU: 
TOP09 3 3

Tomáš  
Zdechovský KDU-ČSL 2 2

Jaroslav Bžoch ANO 2 2

Lubomír Španěl SPD 2 2

Jan Lacina PirSTAN: 
STAN 2 2

Milan Pour ANO 2 2

Pavel Plzák ANO 2 2

Jaroslav  
Chalupský BEZPP 2 2

Ladislav Okleštěk ANO 2 2
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Jaroslav Faltýnek ANO 2 2

Stanislav Juránek KDU-ČSL 2 2

Karel Rais ANO 2 2

Josef Bělica ANO 2 2

Josef Hájek ANO 2 2

David Kasal ANO 2 2

Jan Volný ANO 2 2

Jaroslav  
Větrovský BEZPP 2 2

Milan Brázdil ANO 2 2

Roman Sklenák ČSSD 2 2

Rostislav Vyzula ANO 2 2

Petr Holeček BEZPP 2 2

Patrik Kunčar KDU-ČSL 2 2

Petr Sadovský ANO 2 2

Rostislav Koštial ODS 2 2

Jan Holásek BEZPP 2 2

Roman Kraus ODS 2 2

Ondřej Šimetka BEZPP 2 2

Jan Grulich TOP09 2 2

Šimon Heller SPOLU: 
KDU-ČSL 2 2

Michal Kučera SPOLU: 
TOP09 2 2

Martin Kukla ANO 2011 2 2

Eliška Olšáková PirSTAN: 
STAN 2 2

Barbora Urbanová PirSTAN: 
STAN 2 2

Jaroslav Zeman BEZPP 1 1

Jozef Síkela Nestraník, 
za STAN 1 1

Pavel Staněk SPOLU: 
ODS 1 1

Tomáš Jirsa ODS 1 1
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Hynek Hanza ODS 1 1

Pavel Karpíšek ODS 1 1

Evžen Tošenovský ODS 1 1

Pavel Staněk ANO 1 1

Ivana Nevludová Nezařazený 1 1

Stanislav  
Berkovec ANO 1 1

Markéta Pekarová 
Adamová TOP09 1 1

Stanislav Blaha ODS 1 1

Jana Levová SPD 1 1

Lenka Dražilová ANO 1 1

Karla Šlechtová ANO 1 1

Michal Šalomoun Nestraník 
za Piráty 1 1

Václav Chaloupek OPAT 1 1

Jan Sobotka BEZPP 1 1

Milan Hnilička ANO 1 1

Roman Kubíček ANO 1 1

Renata Chmelová BEZPP 1 1

Ondřej Babka ANO 1 1

Adam Kalous ANO 1 1

Jaroslav Kytýr ANO 1 1

David Pražák ANO 1 1

Josef Cogan PirSTAN: 
STAN 1 1

Pavel Klíma SPOLU: 
TOP09 1 1

Tomáš Kohoutek ANO 2011 1 1

Vladimíra  
Lesenská SPD 1 1

Martina Lisová SPOLU: 
TOP09 1 1

Ondřej Lochman PirSTAN: 
STAN 1 1
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Pavel Svoboda SPOLU: 
TOP09 1 1

Milada Voborská PirSTAN: 
STAN 1 1

Vladimír Zlínský SPD 0

Václav Klaus Trikolóra 0

Zdeněk Nekula KDU-ČSL 0

Mikuláš Peksa Piráti 0

Hynek Blaško SPD 0

Lumír  
Aschenbrenner ODS 0

Tomáš Fiala BEZPP 0

Pavel Růžička ANO 0

Ladislav Václavec BEZPP 0

Jaroslav Dvořák SPD 0

Jiří Strýček ANO 0

Jan Bureš SPOLU: 
ODS 0

Róbert Teleky SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Julius Špičák ANO 0

Alexander Vondra ODS 0

Ladislav Faktor BEZPP 0

Robert Králíček ANO 0

Miloslav Rozner SPD 0

Karel Tureček ANO 0

Jaroslav Martinů ODS 0

Pavel Pustějovský ANO 0

Petr Pávek STAN 0

Dita Charanzová ANO 0 0

Monika Oborná ANO 0

František Vácha TOP09 0

Tomáš Hanzel ČSSD 0

František Petrtýl ANO 0
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Miloslava Rutová ANO 0

Jiří Ventruba ODS 0

Jiří Cieńciała BEZPP 0

Ladislav Chlupáč ODS 0

Andrea Babišová ANO 0

Andrea  
Brzobohatá ANO 0

Alexander Černý KSČM 0

Kamal Farhan ANO 0

Stanislav Fridrich ANO 0

Ivan Jáč ANO 0

Miroslav Janulík ANO 0

Iva Kalátová ANO 0

Jan Kubík ANO 0

Přemysl Mališ ANO 0

Eva Matyášová ANO 0

Marcela Melková ANO 0

Daniel Pawlas KSČM 0

Marie Pěnčíková KSČM 0

Michal Ratiborský ANO 0

Jan Richter ANO 0

Jan Řehounek ANO 0

David Štolpa ANO 0

Petr Venhoda ANO 0

Petr Vrána ANO 0

Radek Zlesák ANO 0

Martin Hlaváček ANO 0

Radka Maxová ANO 0

Ondřej Knotek ANO 0

Ondřej Kovařík ANO 0

Michaela Šojdrová KDU-ČSL 0

Michal Kortyš ODS 0

Jaromír Strnad ČSSD 0
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Leopold Sulovský Ostravak 0

Miroslav Plevný BEZPP 0

Pavel Kárník BEZPP 0

Karel Zitterbart BEZPP 0

Ondřej Feber ANO 0

Marek Ošťádal STAN 0

Helena Pešatová BEZPP 0

Ivo Trešl STAN 0

Josef Bazala KDU-ČSL 0

Jana Bačíková SPOLU: 
ODS 0

Vladimír Balaš PirSTAN: 
STAN 0

Romana 
Bělohlávková

SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Roman Bělor PirSTAN: 
STAN 0

Jan Berki PirSTAN: 
STAN 0

Jana Berkovcová ANO 2011 0

Lubomír Brož ANO 2011 0

Jiří Carbol SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Oldřich Černý SPD 0

Tomáš Dubský PirSTAN: 
STAN 0

Aleš Dufek SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Martin Exner PirSTAN: 
STAN 0

Petr Fifka SPOLU: 
ODS 0

Romana Fisch-
erová ANO 2011 0

Josef Flek PirSTAN: 
STAN 0

Karel Haas SPOLU: 
ODS 0

http://www.europeanvalues.cz/cs


145

Politik Strana Pa
rla

m
en

tn
í l

is
ty

N
ov

á 
re

pu
bl

ik
a

EU
P,

 E
P,

 E
UA

, E
US

*

Cz
ec

h 
Fr

ee
 P

re
ss

N
W

OO

Sv
ob

od
ný

 s
vě

t

Sk
ry

tá
 p

ra
vd

a

Ru
ko

jm
í

CZ
 2

4N
ew

s

Sv
ob

od
né

 n
ov

in
y

Pr
ot

ip
ro

ud

Ce
lk

em

*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Jiří Hájek PirSTAN: 
STAN 0

Martin Hájek PirSTAN: 
STAN 0

Jana Hanzlíková ANO 2011 0

Matěj Ondřej 
Havel

SPOLU: 
TOP09 0

Jiří Havránek SPOLU: 
ODS 0

Tomáš Helebrant ANO 2011 0

Igor Hendrych ANO 2011 0

Jan Hofmann SPOLU: 
ODS 0

Jiří Horák SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Marie Jílková SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Pavel Kašník SPOLU: 
ODS 0

Lenka Knechtová ANO 2011 0

Michael Kohajda SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Václav Král SPOLU: 
ODS 0

Jan Kuchař PirSTAN: 
STAN 0

Hubert Lang ANO 2011 0

Petr Letocha PirSTAN: 
STAN 0

Petr Liška PirSTAN: 
STAN 0

Ivana Mádlová ANO 2011 0

Martin Major SPOLU: 
ODS 0

Tomáš Müller PirSTAN: 
STAN 0

Hana Naiclerová PirSTAN: 
STAN 0
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Jiří Navrátil SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Zdenka 
Němečková 
Crkvenjaš

SPOLU: 
ODS 0

Nina Nováková SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Miloš Nový SPOLU: 
TOP09 0

Michaela Opltová PirSTAN: 
STAN 0

Berenika Peštová ANO 2011 0

Tom Philipp SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Pavla Pivoňka 
Vaňková

PirSTAN: 
STAN 0

Lucie Potůčková PirSTAN: 
STAN 0

Petra Quittová PirSTAN: 
STAN 0

Michael Rataj PirSTAN: 
STAN 0

Drahoslav Ryba ANO 2011 0

Rudolf Salvetr SPOLU: 
ODS 0

Jan Síla SPD 0

Karel Sládeček SPD 0

Jiří Slavík SPOLU: 
TOP09 0

Karel Smetana SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Michaela Šebe-
lová

PirSTAN: 
STAN 0

David Šimek SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Iveta Štefanová SPD 0

Antonín Tesařík SPOLU: 
KDU-ČSL 0

Libor Turek ODS 0

http://www.europeanvalues.cz/cs
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*Euportál, Eportál, Eurabia, Euserver

Lukáš Vlček PirSTAN: 
STAN 0

Viktor Vojtko PirSTAN: 
STAN 0

Vít Vomáčka SPOLU: 
ODS 0

Lubomír Wenzl ANO 2011 0

Milan Wenzl ANO 2011 0

Miroslav  
Zborovský

SPOLU: 
KDU-ČSL 0

http://www.europeanvalues.cz/cs
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