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Touha nalézt pravdu stojí 
často na  začátku těch 
největších dobrodruž-
ství, o kterých si lidstvo 
pak vypráví. A není pod-
statné, jestli se týkala ob-
jevování neznámých kon-
tinentů, pátrání po tom, 
jak to opravdu bylo 
v dávné historii či při od-
halování viníků velkých 
politických afér. Hledání 

pravdy nás také převádí ze světa dětí do světa dospělých, 
protože jednoho dne zatoužíme ke zděšení všech rodičů 
vědět, jak to všechno funguje a  jak jsme se tu vlastně 
ocitli.

Jen opravdový cynik přizná, že je mu milejší žít ve lži 
než v  pravdě. Přesto je lež mnohdy mocnější, než je 
pravda. Filozof Konrad Paul Liessmann napsal: „Nic 
z pravdy není s to morální cítění zmobilizovat tolik jako 
lež.“ Proto se stává důležitou součástí politického světa. 
A právě proto, že je tak mocná, žilo lidstvo – zejména 
v západní části světa – s přesvědčením, že lháři do poli-
tiky nepatří. Stávají se nedůvěryhodnými, znejisťují spo-
lečnost, mohou stát na začátku velkých tragédií. Každý 
diktátor, Hitlerem počínaje a Stalinem konče, usiloval 
nejprve o rozesetí pochybností a oslabení touhy po pravdě. 
„Než vůdcové mas uchvátí moc, aby přizpůsobili skuteč-
nost svým lžím, vyznačuje se jejich propaganda nejvyš-
ším pohrdáním fakty jako takovými, neboť faktum podle 
jejich názoru zcela závisí na moci člověka, který je může 
vytvořit,“ napsala Hannah Arendt ve své knize Původ to-
talitarismu.

Ocitli jsme se v čase, kdy je i vyslovení snahy hledat 
pravdu označováno za aroganci a touhu si pravdu přivlast-
nit. Často to říkají ti, kteří nemají problém lhát, a když už 
jsou z nepravdy usvědčeni, klidně prohlásí: Není to sice 
pravda, ale mohla by být. 

Úkolem skutečných novinářů je a bude hledat pravdu. 
Jak to nedávno popsal slavný americký redaktor Carl 
Bernstein, úlohou žurnalistů „je nalézt co nejpřesnější 
dosažitelnou verzi pravdy“. Je to asi nejlepší definice, ja-

Editorial
Jak to bylo doopravdy
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ý kou jsem slyšel, protože v sobě skrývá i poznání, že mů-

žete vše udělat nejlépe, jak to jen jde, a přece se může 
někde ukrývat nějaký dílek, který bude k popsání úplné 
pravdy chybět. Proto je třeba na straně novinářů pokora 
a na straně čtenářů, diváků či posluchačů opatrnost. No-
vinář za žádných okolností nesmí udělat chybu záměrně, 
ale nechtěných chyb se dopouštějí všichni. I z toho dů-
vodu je tak podstatné je přiznávat.

Vzhledem k současné zásadní debatě o informacích 
a dezinformacích jsme se rozhodli připravit tento speciál. 
Najdete v něm články o konspiračních teoriích, o tom, 
jak se vytváří tzv. alternativní média, přinášíme rozho-
vory s předními novináři, reportáže ze světových médií, 
která se rozhodla čelit útoku fake news, naleznete tu an-
kety, příklady manipulací či rady, jak odlišit důvěryhodné 
zdroje od těch nedůvěryhodných. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  
inspirativní čtení vám přeje 

Erik TabEry
šéfredaktor
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týdenním pokusem začal 
Gary Shteyngart ve  středu. 
V pátek situaci ještě zvládal, 
první vodku si nalil teprve 
k obědu. V neděli ji do sebe 
hodil už k  snídani a v pon-
dělí volal svému psychiatrovi. 
Tomu bylo hned všechno 
jasné: „Ocitl jste se ve virtu-
álním dětství,“ řekl Garymu. 
„Máte pocit regrese.“ 

Gary je americký spisovatel, který se narodil v Rusku, 
ale koncem sedmdesátých let, když mu bylo šest, emigro-
val s rodiči do USA. Před dvěma roky se nechal přemlu-
vit redakcí The New York Times, aby strávil týden v po-
koji hotelu Four Seasons v New Yorku s jediným úkolem: 
od rána do večera se dívat na ruskou televizi. Pobyt Gary 
skončil úlevnou větou: „Opět jsem emigroval z Ruska. 
Pouhým vypnutím dálkového ovladače.“ 

Nemohl tušit, že o dva roky později, po měsíci vlády 
Donalda Trumpa, napíše na Twitter: „Kdo by si pomy-
slel, že se ocitneme v Sovětském svazu sedmdesátých 
let?“ Psychiatr by Garymu možná vysvětlil, že se opět 
vrací do světa dětství, z něhož ale tentokrát není kam 
emigrovat, jelikož Rusko ho dohnalo i v Americe. Proto 
ten pocit regrese, který Gary vyjadřuje zděšenou otáz-
kou: „Vyrůstal jsem v negativní utopii. Je mi souzeno 
v ní také umřít?“

Musíme to zopakovat?
Stejně jako Gary jsem i já vyrůstal v komunismu, v nega-
tivní utopii založené na obecně sdílené lži. A stejně jako 
Garyho i mě občas tváří v tvář některým dnešním tren-
dům napadá otázka, zda je nám opravdu souzeno zopa-
kovat si tu šílenou dobu, kdy lež byla normou.

Dnes panuje představa, že lidé za komunismu dokázali 
rozeznat veřejnou režimní lež od své soukromé pravdy, 
ale já si myslím, že zpětně podléháme iluzi o nás samot-
ných. Léta jsem žil mezi dělníky, kteří neměli co ztratit, 
ale nevzpomínám si, že by si povídali o tom, jak režim 
lže – a nebylo to ze strachu z udavačů. Nemluvili o této 
lži – stejně jako naprostá většina lidí – z jednoho pros-

Nepřátelé pravdy
Největším nebezpečím nejsou ruští 
trollové, ale naši vlastní politici
martI n m. Š I m EČka
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(novináři čekají na výsledek amerických  

voleb, noc z 8. na 9. listopad 2016) 
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tého důvodu: oni ji totiž přijali jako pravdu. Byla to pravda 
o jejich životě, jenž neměl alternativu. Sdíleli lež, protože 
byla součástí jejich skutečného a jediného světa, zatímco 
„život v pravdě“ považovali za čiré bláznovství, nereálný 
svět několika romantiků.

Až s tím, jak režim slábl a na horizontu se rýsovala reálná 
alternativa, kterou nabízela západní demokracie, začali se 
lidé bouřit. Nebyla to však ani tak touha po pravdě, pod jejíž 
vahou se režim zhroutil. Byl poražen mnohem více touhou 
lidí po svobodě, což je něco jiného. Tuto svobodu nabízela 
západní demokracie, v níž je dovoleno beztrestně mluvit jak 
pravdu, tak stejně beztrestně lhát. 

Rozdíl mezi diktaturou a liberální demokracií však 
spočívá ve společenské dohodě, že navzdory svobodě lhát 
je jejím univerzálním tmelem úcta k pravdě. A myšlena 
je pravda v jejím osvícenském pojetí, jež vyžaduje soulad 
mezi slovem a skutečností. Politik, který byl usvědčen ze 
lži, obvykle končil ve veřejné funkci, novinář, který napsal 
smyšlenou reportáž, dostal okamžitý vyhazov. 

Tento tmel se dnes s šokující rychlostí rozpadá, a to 
na  opravdu nečekaných místech: lež nevládne jenom 
ve svých tradičních kremelských baštách, ale už dokázala 
vystrnadit Británii z Evropské unie a pak dobyla i Bílý 
dům. Nevíme, zda může liberální demokracie toto vítězné 
tažení lži přežít, nevíme, zda bude stačit, že Facebook 
a Google zavádějí nástroje na odhalování lží a evropské 
vlády připravují obranu proti ruským dezinformacím. To 
je sice chvályhodné, jenže tato obrana vychází z přesvěd-
čení, že do veřejného prostoru je možné vrátit onu úctu 
k pravdě prostým odhalením lži.

Je však docela možné, že jsme se ocitli v situaci, kdy 
taková obrana nebude fungovat. Důvodem může být fakt, 
že společenská dohoda přestává platit a příliš mnoho lidí 
už onu pravdu nechce slyšet. Můžeme vinit rozsévače lží 
na sociálních sítích, Trumpův tým, který pomocí umělé 
inteligence mapuje emoce lidí a pak je cíleně bičuje, mů-
žeme vinit konspirační weby a ruskou propagandu, ale 
musíme si položit otázku, zda by tyhle všechny špatné 
úmysly mohly mít úspěch, kdyby pro ně neexistovala spo-
lečenská objednávka. 

Co když je to tak, že lidé dnes protestují proti pravdě 
liberální demokracie ze stejného důvodu, jako když se 
bouřili proti lži komunistického režimu – prostě proto, 
že už mají plné zuby života, který nenabízí žádnou alter-
nativu?

Je možné, že už mají plné zuby těch, kdo jim tvrdí, 
že triáda liberální demokracie, tržní ekonomiky a glo-

balizace je tím nejlepším z  možných světů a  že ob-
časná selhání jsou přijatelnou cenou, či dokonce nut-
nou lekcí na cestě za zlepšením. Co když je to tak, že 
v očích mnoha lidí jsou tato selhání naopak důkazem 
zkaženosti samotného systému: od války v Iráku (se-
lhání demokracie) přes finanční krizi (krach tržní eko-
nomiky) až po migrační krizi a růst nerovnosti (vina 
globalizace)?

Požár
Proč se tito lidé nebouřili dříve? Protože tato triáda byla 
desítky let jejich jediným skutečným světem, k němuž ne-
byla žádná představitelná alternativa. Ta se ale v posled-
ních letech začíná rýsovat. 

Touto alternativou je svět osvobozený od  diktátu 
pravdy v jejím osvícenském pojetí, je to svět „alternativ-
ních faktů“. Je to alternativa, kterou nabízí Rusko, jež 
neprošlo érou osvícenství a slovy Putinova ideologa Ale-
xandra Dugina nám vzkazuje: „Pravda je věcí víry. Fakta 
jsou to, čemu věří většina.“ 

Gary Shteyngart má právem pocit déjà vu, protože 
Donald Trump rusifikuje americkou politiku i veřejnost, 
když vytrvale lže a současně říká: „Věřte mi!“ A jeho voliči 
mu vášnivě věří, sdílejí s ním svoji vlastní pravdu, i když 
je to podle měřítek liberální demokracie lež.

Až jednou bude západní civilizace sčítat škody, jež 
na ní napáchal dnešní světový požár spalující pravdu, 
bude si možná klást otázku, jak bylo možné, že tolik 
lidí věřilo lhářům a že se našlo tolik těch, kdo hřešili 
proti pravdě.

Vysvětlení může být jednoduché a pocházet z pře-
kvapivých končin. Jak známo, lesní požáry jsou nejniči-
vější v těch zemích, které se jim nejvíc snaží předcházet. 
Na nějaký čas se jim to sice podaří, pak ovšem vyroste 
hodně dřeva, které je vydatným palivem pro náhodný, 
ale o to větší požár. 

S liberální demokracií to může být podobné. Od druhé 
světové války se snažila předcházet požárům – zákonem 
o osvětimské lži, politickou korektností, sociálním státem, 
integrací států v Evropské unii a tak dále. Dařilo se jí to 
natolik, že žháři, kteří mezi námi žili vždy, dnes našli od-
vahu vytáhnout sirky a škrtnout na veřejnosti. K zapálení 
toho najednou mají hrozně moc – zbytnělé demokratické 
instituce a pravidla chytají oheň od sebe navzájem a hoří 
všechno naráz.

Do dějin tak vejde třeba žhář Paul Horner, který si výro-
bou falešných zpráv na Facebooku přijde měsíčně na deset 

tisíc dolarů a měl velký vliv na voliče před loňskou 
volbou amerického prezidenta (byl například auto-
rem slavného hoaxu, že členové proslulé a populární 
sekty amišů volí Trumpa). Po volbách pak řekl de-
níku The Washington Post: „Dělal jsem si legraci, 
ale Trumpovi voliči věří všemu. Je to děsivé.“

Nebo ten kluk v  Makedonii, který poslal 
do světa hoax, že papež si přeje Trumpovo vítěz-

„Fakta jsou to,  
čemu věří většina.“
alexandr Dugin
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ství, jejž si přečetly nebo sdílely miliony Ame-
ričanů. Osmnáctiletý mladík z města Veles si 
na  vypouštění hoaxů vydělal loni na podzim 
přes reklamu na Facebooku a Googlu šestnáct 
tisíc dolarů. Teď je poněkud vyděšen: „Americké 
volby vyhrál blázen, který možná rozpoutá třetí 
světovou válku,“ řekl pro server Wired.

Žháři
Ten kluk teď možná lituje, že škrtl sirkou, nicméně on ani 
Paul Horner nejsou pro pravdu tou největší hrozbou. Sku-
teční žháři totiž mají v rukou místo sirek plamenomety 
a míří jimi na samotný pilíř moderní civilizace: na tra-
diční nezávislá média.

Pokud mají současní populisté, fašisté či nacionalisté 
něco společného, pak je to jejich nenávist vůči noviná-
řům, které nazývají „nepřáteli lidu“ (Trump), „zkorumpo-
vanou pakáží“ (Babiš), „špinavými prostitutkami“ (Fico) 
– a dalších citátů i jejich autorů by šlo dodat nepřeberné 
množství. 

Většinou jde o reprezentanty usvědčené – právě díky 
těmto médiím – mnohokrát ze lži, jenže už přestalo platit 
staré pravidlo, že politik v západní demokracii je za svou 
lež potrestán odchodem z funkce. Naopak, sami tito lháři 
hlasitě a vytrvale obviňují média ze lži, což vypadá jako 
perverzní obrana.

Je to však mnohem horší. Je to cílený útok podle 
vzoru, jenž tentokrát nepochází z Ruska (tam nikdy ne-
existovala svobodná média, tudíž nebylo na co útočit). 
Je to náš vlastní vynález a vešel do dějin pod pojmem 
„Lügenpresse“ (lžitisk). Zrodil se v Německu dávno před 
Hitlerem, až on však z tohoto pojmu udělal zbraň hro-
madného ničení pravdy a demokracie. Mnozí současní 
politici jdou v jeho stopách, ať už si to uvědomují nebo 
ne. 

Hrozba, že nezávislá média tento soustředěný útok po-
litiků nepřežijí, má dvojí podobu. Na jedné straně se oci-
tají v nemožné situaci, kdy by se měla bránit proti úto-
kům politiků, tím se však zpronevěří svému poslání, jímž 
je informovat o politicích nestranně. Nechat se vtáhnout 
do osobního souboje o pravdu a čest je pro média jako za-
čít od ocasu požírat sebe sama, hrozí to zničením jejich 
podstaty a smyslu. 

Nejméně sto let fungují média zejména na Západě 
jako služebníci úcty k pravdě, ona jsou tím tmelem li-
berální demokracie. Populisté a jejich voliči jim mohou 
tuto funkci upřít a říct, že o jejich služby už nemají zá-
jem, nicméně existuje oprávněná naděje, že, jak nedávno 
řekl Bill Gates, lidé se „k pravdě vrátí“. Než se tak stane, 
je povinností médií přežít, aby ji mohla chránit a zacho-
vávat k ní úctu.

To je ovšem přesně to, čeho se populisté všeho druhu 
obávají, proto jakmile se dostanou k moci, snaží se ne-
závislá média zničit. Díky svobodě projevu se lháři do-
stanou k moci, vzápětí tuto svobodu zruší a pravdu za-

kážou. Tento příběh známe z našich vlastních dějin 
a třeba i z dnešního Maďarska a je to druhá podoba 
oné hrozby.

Lhát není hřích
Vím, že v tomto textu pracuji s pojmem pravda a lež způ-
sobem, který by mohl vyvolávat dojem, že jsem si jist svojí 
schopností jedno od druhého spolehlivě rozeznat. Není 
to tak, a často pochybuji dokonce i o svojí vlastní pravdě. 
Nicméně právě éra osvícenství, jež zrodila vědu, nám po-
skytuje jisté vodítko. Je to úcta k faktům a důkazům, jež 
nemají alternativu.

Na této úctě vyrostla naše civilizace s kvalitou lid-
ského života, jaká nemá v dějinách obdoby. Bez této úcty 
k pravdě by také nevznikly technologie potřebné k exis-
tenci sociálních sítí, které dnes – jaký paradox – tuto úctu 
zabíjejí.

Jak tedy rozeznat lež a bránit se proti ní? V biblickém 
Desateru je hříchem jen křivé svědectví vůči bližnímu 
svému, samotná lež však ne. I proto si myslím, že – jak-
koli ji považuji za velkého nepřítele – by bylo nesmyslné 
lež zakazovat či trestat. Správnou obranou je například 
nový typ aktivismu, který označuje falešné zprávy pole-
tující naším digitálním vesmírem.

Ale jak poznám, co je lež a která je ta nebezpečná? 
K tomu dokonce nepotřebujete ani znát pravdu, protože 
lež má dnes jedno jasné poznávací znamení: kape z ní 
nenávist.

Gary Shteyngart se obává, že negativní utopie a lež 
mohou v Americe zvítězit a tato hrozba visí i nad Evro-
pou. Chápu ho, ale jeho obavu nesdílím. První polovinu 
života jsem prožil v nadvládě lži komunistického režimu, 
tu druhou žiji ve svobodném systému, kde pravda a lež 
svádějí otevřený a dramatický souboj.

V té první polovině jsem lidi, kteří uctívali pravdu, znal 
téměř všechny osobně. V té druhé pozoruji jev, který bych 
po této zkušenosti vůbec nepředvídal: počet lidí odhod-
laných mít pravdu nejen v úctě, ale také ji bránit neustále 
dramaticky roste. Jistě, lež může zvítězit ve volbách, ale 
to neznamená, že pravdu porazí. Jejích obránců je totiž 
víc, než si myslíte. 

Autor pracuje ve slovenském Denníku N, 
 je bývalým šéfredaktorem Respektu. 

Je třeba nový typ aktivismu,  
který označuje falešné zprávy. 
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Hlava místo
samopalu
Propaganda coby 
osa nového pojetí 
mezinárodních 
konfliktů
on DŘ Ej ku n Dra

a odteď žádné tanky.  
(Demonstrace proruských  
separatistů, charkov,  
ukrajina, duben 2014)
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 řadě evropských zemí již 
delší dobu dochází k mani-
pulaci veřejného mínění. Jde 
o součást složitějších plánů 
a záměrů Kremlu. V článku 
pro ruský Vojensko-průmy-
slový kurýr je popsal na za-
čátku roku 2013 náčelník 
generálního štábu ruské ar-
mády Valerij Gerasimov: 
„Dokonale prosperující stát 

se může během několika měsíců, či dokonce dnů promě-
nit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí 
zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární 
katastrofy a občanské války,“ napsal.

Aby došlo k rozvratu, nejsou přitom potřeba klasické 
konvenční zbraně. Gerasimov mluví o tom, že vhodnější 
je použít politická, ekonomická, informační, humani-
tární a další nevojenská opatření, včetně „protestního 
potenciálu“ lidí cílové země. Ten může stimulovat právě 
vhodně zacílená propaganda.

Informační objetí
Zatímco cílem propagandy směřované dovnitř Ruska je 
šířit strach a posilovat pozici prezidenta Vladimira Pu-
tina, dezinformace vypouštěné vně ruské společnosti mo-
hou sehrát důležitou roli v nové formě boje, o němž Ge-
rasimov mluví jako o tzv. hybridní válce. Rusko ji začalo 
výrazně uplatňovat v roce 2014 na Ukrajině, později vůči 
Pobaltí a dalším evropským státům včetně Česka. Ne-
účastní se jí uniformovaní vojáci a jasně označené jed-
notky pěchoty a letectva, ale lokální hrdlořezové, ná-
mezdní zabijáci a speciální jednotky ruské armády, které 
na místě operují v civilním oděvu a Kreml dokola popírá 
jejich přítomnost.

Tam, kde  tito vojáci nejsou přítomni fyzicky, hraje 
důležitou roli právě propaganda. Změnu ve vojenském 
myšlení ruských ozbrojených sil analyzoval jako první 
výkonný ředitel Střediska bezpečnostního a strategického 
výzkumu lotyšské Národní akademie obrany Jānis Bēr-
ziņš.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen 
na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Ve-
dení nových válek, respektive válek nové generace bude 
tedy založeno na válce informační a psychologické tak, 
aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, zís-
kána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené 
síly a civilní obyvatelstvo byly morálně a psychologicky 
zlomeny. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit na-
sazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojen-
ské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, 
ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země.“

V případě Ukrajiny jsme mohli několik let v přímém 
přenosu sledovat zemi uzavřenou v informačním objetí 
Kremlu. Viděli jsme, jak Rusko vypouští jednu zprávu 

za druhou, že Ukrajině vládnou mafiáni. Částečně to byla 
pravda, ale Moskva ji několikanásobně zvětšila a nad-
sazovala její rozměry, aniž by to samé říkala o Rusku. 
V západních i ukrajinských médiích se objevovaly ko-
ordinovaně šířené informace líčící stát v úpadku, které 
byly namířené vůči proevropsky uvažující části politic-
kého spektra.

Později, když došlo ke skutečnému konfliktu, se v ev-
ropském prostoru zároveň objevila řada anonymních 
webů, které začaly masivně šířit ruskou propagandu. 
Rusko sleduje i řadu měkkých cílů: oslabení politických 
elit, které prosazují protiruské sankce, relativizaci a tím 
pádem znevěrohodnění zpráv etablovaných médií, po-
sílení proruských hlasů. K tomuto účelu byla vytvořena 
i televizní stanice Russia Today, aby konkurovala globál-
ním západním médiím BBC World Service, Deutsche 
Welle nebo CNN. Zatímco Russia Today pracuje více-
méně s otevřenými kartami, většina Rusy produkované 
propagandy je zakonspirovaná.

Ochrana našich
Ruská propaganda co do obsahu rozhodně není jedno-
rozměrná. Po vypuknutí běženecké krize v roce 2015 se 
začala zaměřovat i na toto téma s cílem šířit v západních 
společnostech strach z příchodu imigrantů. Když se pak 
Rusko zapojilo do vojenského konfliktu v Sýrii, kde své 
angažmá vydávalo jako snahu potlačit islamisty (platilo 
to jen do jisté míry, protože řada leteckých útoků ruské 
armády byla zaměřena především proti oponentům syr-
ského prezidenta a ruského spojence Bašára Asada), došlo 
k tematickému rozkročení propagandy.

Například ukrajinští politici už nebyli tolik popiso-
váni jako fašisté, ale nově jako spojenci islamistů. Puti-
novi to umožnilo ukázat je v novém, ještě hrozivějším 
světle než do té doby. Trollové, televizní kanály a ano-
nymní weby dnes nejsou jedinou tváří propagandy. Ex-
perti ze zpravodajské komunity upozorňují, že Rusko 

ovládnout mysl... (Vladimir putin)
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často zakládá a platí různá diskusní fóra zabývající se 
ekonomikou nebo mírovými aktivitami s cílem získat 
kontakty mezi západními politiky a etablovat tak své 
zájmy v Evropě.

V téhle souvislosti se již delší dobu mluví o tom, že 
jedním z  nich může být i  tzv. Dialog civilizací, jejž 
každý rok na řeckém ostrově Rhodos pořádá dlouho-
letý spolupracovník ruského prezidenta Vladimir Ja-
kunin. Pravidelným hostem je český prezident Miloš 
Zeman, který zde v roce 2014 v ruštině pronesl projev, 
v němž vyzval, aby se protiruské sankce – jež schválilo 
i Česko – zrušily, a situaci na Ukrajině označil za „pou-
hou chřipku“.

Doprovázel ho tam jeho poradce Martin Nejedlý, muž 
s tajemnou podnikatelskou minulostí v Rusku, který se 
netají obdivem k prezidentu Putinovi (jeho tvář má nale-
penou na svém mobilním telefonu) a v Česku dlouhodobě 
zastupoval zájmy ropné společnosti Lukoil.

Kreml financuje také různé nevládní organizace, 
které mají v  jednotlivých zemích zkoušet rozdělo-
vat společnost. Zranitelnější jsou ty státy, kde žije 
ruská menšina, například Estonsko (Rusové zde tvoří 
čtvrtinu populace). Tamní kontrarozvědka zmapo-
vala, že již v roce 2008 byla například založena agen-
tura na podporu kultury Rossotrudničestvo, skrze niž 
docházelo k financování různých propagandistických 
aktivit. Podobných organizací je hodně a stejně jako na 
Ukrajině vytvářejí obraz, kdy je Estonsko vykreslováno 
jako „nacistický stát“. 

Již v roce 2013 Kreml inicioval vznik dokumentu s ná-
zvem Utajená historie pobaltských států, v němž 
lživě tvrdil, že Litva, Lotyšsko a Estonsko dě-
lají s ruskými minoritami totéž, co dělali nacisté 
se Židy. S ohledem na to se již delší dobu uvnitř 
EU a NATO vážně mluví o tom, zda Vladimir 
Putin nebude chtít časem v Pobaltí zopakovat to, 
co již předvedl v Gruzii a na Ukrajině. Tedy zda 

neplánuje vpád na jejich území s argumentem, že chrání 
tamní „utlačované“ ruské menšiny. Propaganda mu v tom- 
hle směru může pro podobný útok připravovat půdu. 

Trojský kůň
Cílem sovětské propagandy kdysi bývalo přesvědčit oby-
vatele svých komunistických satelitů, včetně těch žijících 
v Československu, aby bez výhrad přejali sovětské vidění 
světa. Například že Západ v čele s USA jsou nebezpeční 
diverzanti toužící po  krvi, že sovětským vůdcům jde 
o blaho svého lidu – a tak dále. Současné kremelské ve-
dení pracuje jinak. Zapomeňme na klasickou propagandu, 
teď jde především o šíření dezinformací, které u nás mají 
vytvořit atmosféru, že nic není pravda, všechno je možné 
a za vším je něčí konspirace.

Cílem Kremlu není dostat všechny „své země“ zase pod 
křídla, což dnes ostatně ani nejde vzhledem k tomu, že 
Česko a další státy jsou součástí západních bezpečnost-
ních a politických struktur. Kreml si nicméně uvnitř EU 
a NATO vyhledává tzv. trojské koně, přes které pak může 
snáze prosazovat své zájmy, vedle toho se snaží ovlivňovat 
volby, aby se k moci dostali politici se vstřícnějším pohle-
dem na Rusko. 

K tomu slouží opět – dezinformace. Když totiž i ne-
zpochybnitelné věci začnou být zpochybňovány, lidé pro-
padnou nejistotě a přestanou věřit i zjevným pravdám. 
Společnost prostoupená chaosem je pak pro Rusko snad-
nějším terčem k ulovení. 

Společnost prostoupená  
chaosem je snadnější terč.

... pozvat prezidenty... (Vladimir jakunin) ... a najít na ně páky. (martin nejedlý)
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Zatímco ve světě se s velkým úspěchem 
šíří i fake news, které mají zničit pověst 
konkrétních politiků, v Česku je situace 
trochu jiná. Myšlenka, že například mini-
stři vlády své občany zaprodávají a jsou 
v žoldu (především) Bruselu či Washing-
tonu je velmi živá – mezi nejpopulárnější 
mýty, dezinformace a fake news v tuzem-
sku však žádný podobný příběh nepatří. 
Spíš než konkrétní politické fi gury jsou 
v popředí obecná témata: zdraví (a glo-
bální konspirace kolem něj), zajímavosti 
všeho druhu (ovšem také často se spik-
leneckým nádechem), menšiny a migranti 
a dění v zahraničí.

1. Cukrovka a rakovina jsou 
vymyšlené nemoci, říká ruský 
profesor

Podle dat Českého rozhlasu je tahle zpráva nejsdí-
lenější pochybnou a nepodloženou zprávou tuzem-
ského internetu. Server BezPolitickeKorektnosti.
cz a jeho autorka Erika Magdaléna Peprná svým 
čtenářům předkládá názory údajně renomovaného 
ruského lékaře Ivana Pavloviče Neumyvakina.

Z velké části jde o srozumitelné rady, které by 
podepsal každý lékař: nejíst tučné jídlo, místo slad-
kých limonád se vrátit k čisté vodě, pravidelně cvi-
čit bez ohledu na věk. Pro čtenáře začne být člá-
nek zajímavý až v momentě, kdy se dozvídá, že 
jednoduchou kúrou se lze zbavit i cukrovky či roz-
troušené sklerózy a také rakoviny (té se tak dá 
pouze bezpečně předejít). Což jsou fakta, která 
světu lékařský mainstream zakrývá, protože se to 
nehodí zaběhnutému farmaceutickému systému.

Lékařský mainstream by také jistě protestoval 
proti poslední radě, totiž léčebnému pití ředěného 
peroxidu vodíku.

2. Pokladník romské strany 
uprchl i s penězi

Největší fake 
news 
v Česku
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Jedna z nejznámějších českých fake news, která 
znovu ožila v posledních měsících. Původně po-
chází z roku 2012, kdy vymyšlenou zprávu rozší-
řil server Parlamentní listy (za což se následně 
omluvil). Zprávu tehdy přebralo několik dalších 
celostátních médií, například Deník. Sněm rom-
ské strany se v Ústí nejspíš vůbec nekonal (re-
spektive v hostinci, kde měl probíhat, o něm ne-
věděli), vystupovali v něm neznámí lidé a policie 
také nic nedohledala. Což u neexistující události 
není tak překvapivé.

3. Titanic se nepotopil náhodou, 
byl to pojišťovací podvod
S tímto historickým odhalením přišel server Svet-
kolemnas.info v rubrice „kontroverzní realita“. Není 
zřejmé, odkud informace čerpá, nicméně detailně 
rozvíjí tezi, že za zkázou Titanicu nebyla srážka 
s ledovcem, nýbrž záměr. Titanic se podle zprávy 
fi nančně nerentoval, a proto jeho majitel uzavřel 

pojistku a – loď nechal nad nejhlubším místem 
na trase plavby vyhodit do vzduchu.

Rozsáhlé spiknutí se podle serveru nepodařilo 
vyšetřovací komisi odhalit (ovšem o nějaké ještě 
rozsáhlejší konspiraci, v níž by hráli roli i vyšetřo-
vatelé, server nereferuje), a tak je dnes „ofi ciální 
pravda“ o konci parníku úplně jiná.

4. Třicet uprchlíků běhá 
po lesích Rokycanska
V květnu loňského roku se začala šířit po Face-
booku zpráva – mezi šiřiteli byl i profi l strany Svo-
boda a přímá demokracie Tomia Okamury –, že 
z autobusu uprchlo v průběhu policejní kontroly ne-
daleko Rokycan třicet uprchlíků. Poplašnou zprávu 
nejspíš rozšířila žena, která celou událost „viděla“. 
Protože se na internetu ani v novinách nedočetla 
podrobnosti, vyvodila z toho, že média i policie sku-
tečný stav věcí zastírají. To samé následně obča-
nům sdělil Tomio Okamura a jeho spolustraníci.
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Stejně jako svědkyně byla zaskočená i  cizi-
necká policie, která o ničem podobném nevěděla. 
Nakonec se ukázalo, že v ten den skutečně u Ro-
kycan probíhala policejní kontrola autobusu – je-
den z linkových vozů se totiž u obce Kyšice srazil 
s osobním autem. Uprchlíci, kteří se měli následně 
dle očitých svědectví rozprchnout do  lesů, byli 
ve skutečnosti cestující, kteří se rozhodli zbytek 
cesty dojít pěšky.

5. Vladimir Putin chce jednat 
a Německo chystá občany na válku
Nejsdílenější příspěvek serveru Aeronet, který je 
považován za jednoho z hlavních nositelů ruské 
propagandy v Česku. Zprávu tvoří koláž hned ně-
kolika událostí, které jsou volně pospojované. 
Nejprve obviňuje NATO a Ukrajinu z agrese proti 
Rusku (přičemž dovozuje, že přesun vojenských 
jednotek NATO na východní hranici a údajné, nikdy 
neprokázané „teroristické útoky“ na Krymu spolu 
souvisejí).

Následně ze srpnové zprávy o tom, že německá 
vláda aktualizovala doporučení o nouzovém ba-
líčku pro případ přírodní katastrofy či vojenského 
útoku, vyvozuje, že Němci tuší, „že se k něčemu 
schyluje“. A prorokuje, že válka s Ruskem vypukne 
z taktických důvodů do amerických prezidentských 
voleb. Což, jak se ukázalo, byla fake předpověď.
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6. Několikrát zachráněná 
holčička z Aleppa
Na českém internetu byla koncem roku popu-
lární koláž, kterou zveřejnily ruské servery. Měla 
usvědčovat západní média z manipulací: srovnání 
tří fotografi í, na nichž je z ruin vynášeno iden-
tické děvče, ovšem vždy s jiným zachráncem. Po-
dle ruských serverů a lidí, kteří příspěvek sdíleli, 
to byl důkaz, že válečné scény z Aleppa jsou in-
scenované.

Celá věc má jiné vysvětlení. Děvče bylo zachrá-
něno pouze jednou, ovšem její cestu na vzduch 
a do bezpečí zdokumentovalo hned několik foto-
grafů ze zpravodajských agentur. V průběhu celé 
operace skutečně děvče putovalo z ruky do ruky, 
a proto je zachycená v náručí tří mužů – světová 
média přebírala reálné fotografi e z 27. srpna loň-
ského roku, ovšem pořízené v jiný moment. 

7. Rozdělení Československa neplatí

Velmi úspěšný zásah serveru Svetkolemnas.info. 
Mylně interpretovaný ústavní zákon z počátku de-
vadesátých let a nepořádek v historických faktech 
(česko-slovenská federace přestala existovat, pro-
tože zanikla, nikoli proto, že by z ní dnes existující 
Česko a Slovensko vystoupily) je doplněný něko-
lika náznaky, že vše je úmysl, nikoli náhoda. A také 
nadějeplným dovětkem, že „všechno, co politici na-
páchali od roku 1992, je neplatné“, a tedy ani jedna 
z těchto zemí není členem EU a NATO. 

6.
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1. USA
„Papež František šokoval svět, 
vydal prohlášení, v němž podporuje 
Donalda Trumpa“
Velmi úspěšný hoax, vytvořený dobře známou an-
glojazyčnou továrnou na výmysly, stránkou Ending 
the Fed. Papež František se v průběhu kampaně 
k prezidentským volbám explicitně nevyjadřoval. 
Donalda Trumpa ale rozhodně nepodporoval, spíše 
ho mnohokrát nepřímo kritizoval, třeba když hovo-
řil o kandidátově plánu postavit na hranicích zeď. 
Pokud by jej tedy podpořil, svět by skutečně byl 
v šoku – ovšem nestalo se tak.

2. Německo
Vymyšlené znásilnění
Třináctiletá německo-ruská dívka Elisabeth Fi
senko nahlásila německé policii, že byla nalákaná 
do auta „uprchlíkem“ a následně skupinově zná-
silněná. Zpráva se rozšířila po sociálních sítích, 
v ruské státní televizi byla dívčina obvinění prezen-
tovaná jako fakt a berlínský korespondent přinesl 
rozhovor s dívčinou tetou, která zločin popsala. 
Ruský ministr zahraničí Lavrov obvinil německé 
úřady, že se kvůli politické korektnosti snaží případ 
zamést pod koberec. Němečtí extremisté ze zlo-
činu vinili kancléřku Angelu Merkel. Záhy se uká-
zalo, že všechno je 
nesmysl. Dívka se 
prostě jen nevrátila 
domů, strávila třicet 
hodin s lidmi, které 
znala, znásilněná 
nebyla. Obvinění si 
vymyslela ze stra-
chu. Německé tajné 
služby celý případ 
popisují jako pří-
klad toho, jak bude 
ruský stát zasaho-
vat do  německých 
podzimních voleb.

3. USA
„Obama podepsal dekret zakazující 
recitovat Slib věrnosti ve školách“
Slib věrnosti vlajce Spojených států, krátká přísaha 
loajality vlastní zemi, je ve Spojených státech často 

Největší 
fake 
news 
ve světě

Skutečným „rájem“ fake news jsou Spo-
jené státy. Nikde jinde v tak velkém mě-
řítku nefunguje byznys založený na šíření 
vymyšlených zpráv, které autorům gene-
rují příjmy z reklamy. Prvenství Spojeným 
státům také ulehčuje fakt, že angličtina je 
jediný skutečně globální jazyk a americké 
fake news tak mohou mít celosvětový do-
pad.

Země, kde v  současnosti vládne Do-
nald Trump, usvědčený šiřitel vymyšle-
ných zpráv, ale samozřejmě není jediná, 
kde fake news ovlivňují veřejnou debatu. 
A vzhledem k tomu, že v Německu, Fran-
cii a Nizozemsku letos proběhnou důle-
žité volby, vliv vymyšlených zpráv na ev-
ropském kontinentu ještě poroste.
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ke slyšení – na mnoha veřejných akcích a v někte-
rých amerických státech i každé ráno na základ-
ních a středních školách. S touto vymyšlenou zprá-
vou přišla stránka Abcnews.com.co, známý zdroj 
fake news. V USA je to nejsdílenější a na sociál-

ních sítích nejbohatším životem žijící hoax uplynu-
lého roku. Nějakým způsobem se k němu vyjádřilo 
přes dva miliony lidí. Prezident Obama pochopi-
telně žádný podobný dekret nepodepsal a v ame-
rických školách je možné přísahat na vlajku po-
dle libosti.

4. USA
Pizzagate
Koncem října minulého roku se po Twitteru rozší-
řila zpráva, že newyorská policie v rámci vyšetřo-
vání chlípných textových zpráv jednoho z demo-
kratických politiků objevila pedofi lní a satanistické 
spiknutí, obchodující s lidmi, v nejvyšších kruzích 
Demokratické strany, za niž kandidovala Hillary 
Clinton. Se zločinem měla být spojená washington-
ská pizzerie Comet Ping Pong. Informace se bles-
kově rozšířila. Bizarní legrace, pokud stále ještě 
legrace, skončila 4. prosince, kdy do pizzerie vešel 
zjednat pořádek muž s automatickou puškou. Ani 
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5. Francie
Ali Juppé
Alaina Juppého nejspíš nestála tahle přezdívka 
prezidentskou kandidaturu, jeho prohra ve fran-
couzských pravicových primárkách s Françoisem 
Fillonem měla víc důvodů. Je to ale jedna z uká-
zek, jak vymyšlené zprávy ovlivňují francouzskou 
politiku. Zpráva o tom, že Alain Juppé je spojen-
cem Muslimského bratrstva, se zrodila v roce 2014 
a byla založená na taktéž vymyšlené zprávě o tom, 
že Juppé chce v Bordeaux, kde je starostou, ne-
chat postavit „mešito-katedrálu“. Spřaženec isla-
mistů Ali Juppé ožil ve zmíněných nedávných pri-
márkách.

jeden ze tří výstřelů nikoho nezranil. Bylo to vy-
vrcholení měsíc trvajícího teroru a výhrůžek, kte-
rému majitel a zaměstnanci podniku čelili. V prů-
zkumu, který proběhl krátce po střelbě, si čtrnáct 
procent voličů Donalda Trumpa myslelo, že Hillary 
Clinton je do pedofi lního spiknutí zapojená, a tře-
tina si nebyla jistá, jak se celá věc vlastně má.

4.
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6. Indie
Čip v rupii
Šokující zpráva o tom, že nově zřízená bankovka 
v hodnotě 2000 rupií v sobě obsahuje čip, který 
bude možné satelitně sledovat až do hloubky 120 
metrů, rozezněla indickou webovou komunikační 
službu WhatsApp. Odtud si našla cestu do zave-
dených médií. Přes rozhodné popírání všemi mož-
nými úřady není zřejmé, kolik Indů se stále obává 
novou bankovku nosit v peněžence.

7. Nizozemsko
Kandidát mezi islamisty
V Nizozemsku nejsou vždy potřeba konspirační 
weby, jejich práci dokáže zastat i favorit voleb. Po-
pulista Geert Wilders na svém twitterovém účtu 
zveřejnil fotografi i svého politického soupeře, libe-
rála Alexandera Pechtolda, jak demonstruje spolu 
s islamisty, kteří drží nápisy jako „Islám ovládne 
svět“ a „Svoboda ať jde k čertu“. Byla to montáž, 
Pechtoldovu usměvavou tvář do shromáždění do-
dal Photoshop. Wilders to jistě věděl, nicméně při-
psal k fotce „Pechtold s teroristy z Hamásu. Jaký 
bude další krok?“. Když se Pechtold ohradil, že je 
to za hranou, protože už teď dostává od Wilder-
sových příznivců vzkazy, že ho zabijí, Wilders ho 
označil za hysterku – spolu s další montáží, kde 
Pechtold jako žena usrkává víno. Volby se v Nizo-
zemsku konaly 15. března a populisté v nich ne-
vyhráli.

7.
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Do boje proti lžím
Éra dezinformací přinesla nečekanou 
renesanci novinářské profese
sI lVI E lau DE r, lon Dýn

avzdory větrnému a dešti-
vému počasí, které do Lon-
dýna přinesla bouře Do-
ris, si byl Edward Lucas 
dnes ráno zaplavat v nádrži 
v Hyde parku a do ulic vyra-
zil na skládacím kole, jak má 
ve zvyku. Nyní si v křesle 
v  klubu, kde se scházejí 
pracovníci tajných služeb 
a „speciálních sil“ a kde je 

jako jediný novinář čestným členem, zahřívá zkřehlé ruce 
o hrnek s čajem. Dlouholetý redaktor a editor týdeníku The 
Economist a autor řady knih má dobrou zprávu o světě se-
riózních médií, který se v posledních letech metaforicky 
zmítá v podobných poryvech větru a deště jako právě řádí 
za okny nenápadného domu v londýnské čtvrti Knights-
bridge. „Jsme z nejhoršího venku,“ říká Lucas a nemluví jen 
za The Economist. „Stojíme opět na straně vítězů.“

Na cestě nahoru
Edward Lucas se v této střízlivě optimistické náladě nena-
chází sám. Ve výzkumu provedeném Reuters Institutem pro 
studium žurnalistiky, působícím při Oxfordské univerzitě, 
mezi bezmála sto padesáti šéfy a editory předních médií si 
sedmdesát procent z nich myslí, že pozice seriózních médií 
posiluje a že právě ona budou profitovat z rostoucích obav 
z masivního šíření dezinformací, jakého jsme v poslední 
době svědky. Idea, že v těchto informačně i politicky nejis-
tých časech se lidé budou obracet k tradičním a prověřeným 
zdrojům, se v mnoha směrech potvrzuje. Když zůstaneme 
u Lucasova domovského Economistu – přesná čísla sice tý-
deník nesděluje, ale počet jeho předplatitelů roste a po deseti 
letech tápání konečně přišel na to, jak vydělat peníze 
z printu i digitálu. Podobně se daří kolegům z někte-
rých dalších deníků (The Times či Financial Times). 
Podobné zprávy hlásí zpoza Atlantiku deníky The 
New York Times, The Washington Post nebo The 
Wall Street Journal. Televizím CNN či Fox News 
roste sledovanost. Jak píše The Economist, konkrétně 
NYT získaly za loňský rok půl milionu nových před-
platitelů (mají jich celkem tři miliony), provoz na je-

jich webu je o třetinu vyšší než rok předtím a hodnota akcií 
firmy vzrostla o čtyřicet dva procent.

Zprávy z jiných částí mediálního světa nicméně optimi-
smus zase trochu brzdí. Jestli kvůli něčemu nespí editoři 
a redaktoři v noci klidně, pak je to nezadržitelně klesající 
důvěra v jejich práci, kterou lidé dávají najevo v průzku-
mech. Už tak nízké příjmy z „printové“ reklamy se dále 
propadají a ta digitální, k níž vydavatelé upínali naděje, se 
dál přesouvá od tradičních médií k platformám, na nichž 
se jejich obsah šíří, zejména Facebooku a Googlu. Šetření 
a propouštění nezasahuje jen tradiční média, ale i jejich 
mladší, výhradně on-line příbuzné. Nárůst předplatitelů 
neznamená automatické zlepšení finanční kondice, jak 
ukazuje situace dalšího ze zavedených britských deníků – 
Guardianu. Tento levicový list si dál můžete koupit v pa-
pírové podobě na stánku nebo zadarmo přečíst on-line, 
protože jako jedno z mála médií nezavedl paywall. Práci 
listu je však možné podporovat měsíčními příspěvky ve výši 
od pěti do šedesáti liber – a počet lidí, kteří tak učinili bě-
hem roku 2016, závratně vzrostl z patnácti na bezmála dvě 
stě tisíc. Přesto je list dále ve ztrátě.

Nicméně právě The Guardian ukazuje možný po-
sun v přemýšlení lidí o „produktu“, jemuž všichni ještě 
před pár lety předvídali nevyhnutelný zánik. V Guar-
dianu platícím čtenářům říkají – v závislosti na výši pří-
spěvku – podporovatelé, patroni či mecenáši, mimo jiné 
také proto, že čtenáři za svoje peníze nedostávají žádnou 
protihodnotu v podobě exkluzivního obsahu navíc. Chá-
pou tedy jejich příspěvky jako podporu v zápase o udržení 
seriózní žurnalistiky při životě. A nejsou s tím názorem 
sami. „Čtenáři si stále ostřeji uvědomují, jakou hodnotu 
má v době velkých politických i ekonomických událostí 
kvalitní zpravodajství od důvěryhodných mediálních zna-

70 procent
editorů a šéfů novin věří,  
že v dezinformačním věku budou 
profitovat seriózní noviny
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ček,“ vysvětluje příliv čtenářů Douglas McCabe z medi-
ální agentury Enders. „Klíčové je, že lidé jsou ochotni 
za obsah platit,“ dodává Edward Lucas.

Po několika letech rámovaných nástupem internetu, 
kdy se zdálo, že profesionální novináři už nebudou po-
třeba, protože jejich reportování nahradí „občanští žur-
nalisté“ s kamerou v telefonu (a čtenáři si další informace 
najdou přímo u původních zdrojů), se tak s novou naléha-
vostí ukazuje, že bez lidí, kteří se živí sběrem a ověřová-
ním informací, se jednoduše neobejdeme. A záplava fake 
news tento pocit ještě zvýraznila.

Ověřovat, analyzovat a vidět
George Brock, profesor žurnalistiky z City University Lon-
don, který bezmála třicet let působil jako redaktor a edi-
tor britského deníku The Times, vidí novinářskou „ná-
stavbu“, v níž se liší od běžných lidí, kteří pořizují a šíří 
informace, ve čtyřech základních oblastech. „Zkušení, pro-
fesionální novináři informace ověřují. Jsou očitými svědky 
událostí, které popisují. Dávají informacím smysl – zasazují 
je do kontextu, analyzují je, dodávají background a pátrají,“ 
říká Brock. „Tato základní kritéria splňují, pokud samo-
zřejmě svoji práci dělají dobře, což se ne vždy děje.“

Tyto zásady měla novinářská práce vždy (nebo přesněji 
posledních zhruba sto padesát let). Nová éra informačního 

chaosu a zahlcení jim však dodala na nové důležitosti a na-
léhavosti. Když se dnes zeptáte seriózních novinářů na re-
cept, jakým čelí dezinformacím a záplavě fake news, tak jej 
shrnou do hesla, které sice zní jako otřepané klišé z tele-
vizního seriálu, ale jak ukazují rostoucí počty předplatitelů, 
získalo novou platnost. Jde o to dělat svoji práci pořádně. 
Nejde jen o tlak dezinformací. Novináři mluví také o ne-
vídaném „dohledu“ čtenářů, kteří dnes mají k řadě infor-
mací přístup, jaký běžní konzumenti novin dříve nemívali, 
a každý přešlap dají žurnalistům patřičně pocítit. „Mám 
pocit, že nároky na novináře jsou často až nerealisticky vy-

soké,“ říká Lucas. „Mnoho čtenářů vůbec nepočítá s tím, 
že i novináři dělají chyby.“

V jistém směru mají novináři pro to, aby „dělali pořádně 
svoji práci“, lepší podmínky než dříve, v jiných ohledech 
naopak. Jak připomíná Lucas – díky internetu dnes no-
vinářům zaberou činnosti, jimiž dříve trávili hodiny, pár 
sekund. Najít na někoho kontakt trvá mžik, udržovat si 
papírový archiv textů na různá témata (Lucas vzpomíná 
na skříň, kterou měl v Praze jako korespondent Econo-
mistu, v níž měl sekce výstřižků vyhrazené vedoucím ko-
munistům, třeba Miloši Jakešovi) není třeba, protože je vše 
dostupné on-line. „Novináři by tedy měli mít mnohem více 
času na samotné reportování,“ říká Lucas. „Což se ne vždy 

jsme z nejhoršího venku. (Edward lucas)
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děje. Velmi často se novináři spokojí s tím, co si vygooglují. 
Pulitzera ale nedostanete za to, co vyčtete na internetu.“ 
Reportování od stolu je dílem způsobeno leností, ale zčásti 
i ekonomickými tlaky. Zatímco třeba „fact-checking“, jak 
zní zavedenější anglický termín pro ověřování informací, 
zažívá cosi jako boom, s jinými žurnalistickými nástroji pro 
boj s dezinformacemi je to složitější.

Vedle zdlouhavé a  nejisté práce investigativců patří 
k nejdražším položkám redakčního provozu práce zahra-
ničních zpravodajů. Ačkoli nemáme po ruce souhrnnou 
studii, různé odhady říkají, že počty korespondentů zá-
padních médií v cizině za posledních třicet let poklesly až 
o polovinu. A výmluvná je anekdotická evidence novinář-
ských matadorů – John Lloyd, dlouholetý redaktor a editor 
deníku Financial Times, vzpomíná, jak na konci studené 
války mívaly několik zpravodajů v Moskvě i redakce lokál-
ních amerických novin. Byť Edward Lucas nostalgii zase 
chladí vzpomínkou na zahraniční zpravodaje z dob svého 
pobytu ve Washingtonu, kteří se de facto „živili tím, že 
opisovali americké noviny“.

Přesto právě reportování z místa patří mezi nejúčinnější 
zbraně proti vymyšleným či překrouceným zprávám. „Nej-
lepší odpovědí na dezinformace jakéhokoli druhu od jaké-
hokoli zdroje s jakoukoli motivací je být přímo na místě,“ 
shrnuje Roland Oliphant nad obědem v typické anglické 
hospodě poblíž londýnského nádraží Victoria, nedaleko ně-
hož sídlí jeho redakce. Zkušený reportér deníku The Daily 
Telegraph se právě vrátil zklamaný z Moskvy – spíše než 
s dezinformacemi tam totiž bojoval s bacily, které jej ne-
čekaně upoutaly na lůžko, takže místo plánovaných poli-
tických témat typu ruského angažmá na Blízkém východě 
zvládl jen nekonfliktní text o ruském baletu.

Jindy však novinář, který strávil v ruské metropoli deset 
let nejprve prací pro ruská média (anglicky psaný list The 
Moscow Times) a posléze jako zpravodaj Telegraphu, vy-
važoval zprávami z terénu falešné či zkreslené zprávy, které 
šířila ruská nebo proruská média. Na počátku anexe Krymu 
kupříkladu jedna z ruských televizí tvrdila, že se během de-
monstrace před tamním parlamentem násilně střetli krym-
ští Tataři s proruskými demonstranty, a použila u toho ně-
kolik měsíců staré záběry z kyjevského Majdanu. „Celé to 
bylo naprosto vylhané, což jsem věděl jen tak, že jsem tam 
byl a skutečný průběh demonstrace popsal,“ říká Oliphant. 
V další sérii případů šlo o přítomnost ruských vojáků na vý-
chodní Ukrajině, kterou ruské zdroje na počátku popíraly. 
Jenže britský reportér opakovaně mluvil s muži v unifor-
mách, kteří se mu bez obalu jako vojáci ruské armády před-
stavovali, nebo byl také – společně s kolegou z Guardianu 
– jako první západní novinář v létě 2014 svědkem toho, jak 

obrněné transportéry a další vozidla ruské armády 
přejížděly přes rusko-ukrajinskou hranici.

Útlum reportování v terénu však zároveň posiluje 
další zásadní složku novinářské práce – ověřování. 
Když už nemůžete být přímo na místě, tak je třeba 
mimořádně opatrně pracovat s informacemi těch, 
kteří na místě byli – nebo to alespoň tvrdí.

Fact-checking boom
Během čtvrtečního odpoledne je v rohové kanceláři ve dva-
náctém patře sídla Economistu na St James‘s Street v lon-
dýnském West Endu liduprázdno. Dvanáctičlenný tým 

přes nás neprojdou. (redakce bbc)

z 15 000 na 200 000
vzrostl během roku 2016 počet 
platících podporovatelů The Guardian
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ověřovatelů (jak zde převádíme termín fact-checker) tu jako 
obvykle dlouho do středeční noci a od brzkého čtvrtečního 
rána kontroloval, zda v textech redaktorů týdeníku sedí 
čísla, jména či názvy, ověřoval grafy a statistiky u zdrojů, 
od nichž je redaktoři převzali, či ve veřejně dostupných da-
tabázích. „Před uzávěrkou je to hodně hektické, tak si po ní 
vždy uděláme trochu volno,“ vysvětluje prázdnou kancelář 
členka ověřovatelského týmu Roxana Willis.

Absolventka Bristolské univerzity, která v Economistu 
pracuje už deset let, se k volnějšímu tempu kolegů nepři-
pojila – na obrazovce jejího počítače svítí modře zbarvené 
grafické „koláče“ vyjadřující ekonomický výkon německého 

farmaceutického kolosu Bayer za rok 2015. Po Bayeru ji 
čekají další významné firmy oboru. Co se může zdát jako 
nudná a suchá práce, Roxanu evidentně baví. „Vždy se mi 
na té práci líbilo, že předkládáme přesné a korektní infor-
mace,“ říká. „Když to neuděláme, čtenáři nám to dají jasně 
najevo.“ Ověřovatelé byli vždy pod tlakem kolegů i čtenářů, 
kteří redakci zaplavují dopisy po každé chybě. Na jedné 
straně i oni mají v některých ohledech práci snazší (díky 
tomu, kolik informací je dostupných on-line), ale i oni teď 
postupují bedlivěji a opatrněji. „Dřív jsme informace ně-
kterých organizací nebo institucí už dále neověřovali, dnes 
se raději ujistíme, že to tak opravdu je,“ říká. „Je lepší mít 

přes nás neprojdou. (redakce bbc)
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jistotu než se pak omlouvat za chyby.“ Větší opatrnost je 
způsobená také tím, že jestli se dezinformace něčím vyzna-
čují, pak je to tím, že se stále proměňují a vyvíjejí způsoby, 
jakými jsou vyráběny a šířeny. Jeden z dezinformačních 
trendů poslední doby je vydávat falešné či zkreslené infor-
mace za zprávy seriózních institucí, think tanků či médií. 
Lucasovi a dalším západním autorům (třeba americkému 
exministru zahraničí Henrymu Kissingerovi) v Rusku vy-
cházejí knihy, které nenapsali. Objevují se analýzy tvářící 
se, že pocházejí od renomovaných think tanků. „Nově se 
třeba objevují také videa s logem a grafikou BBC, které 
s BBC nemají nic společného,“ upozorňuje Fergus Bell, 
bývalý reportér a editor agentury AP, který nyní se svojí 
privátní firmou pomáhá médiím budovat vnitřní „verifi-
kační“ systémy.

„Ověřování faktů se stává zcela ústředním motivem,“ 
shrnuje analýza nových trendů a výhledu v žurnalistice 
na rok 2017 vypracovaná již zmiňovaným Reuters Insti-
tutem pro studium žurnalistiky působícím při Oxfordské 
univerzitě. A to jak v rámci zavedených novinářských or-
ganizací, tak mimo ně – v tzv. nových médiích, v organi-
zacích kombinujících novinařinu s akademickou exper-
tizou nebo organizacích či institucích, které se primárně 
zabývají jinými činnostmi, ale rozkrývání falešných zpráv 
zařadily mezi ně. Podle další studie z dílny oxfordského 
institutu dnes na světě působí bezmála sto dvacet orga-
nizací, které se ověřování faktů věnují – devadesát pro-
cent z nich vzniklo během posledních šesti let. Přidejme 
práci nezávislých analytiků a aktivistů a dostaneme ob-
rázek, který zmiňovaný oxfordský institut popisuje jako 
„explozi ověřování“.

Stálý speciální tým určený výhradně pro rozkrývání 
„záměrně zavádějících textů, které se tváří jako seriózní 
zpravodajství“, v těchto týdnech buduje třeba britská ve-
řejnoprávní stanice BBC, která tím chce – slovy šéfa zpra-
vodajství BBC Jamese Hardinga – „přispět do boje proti 
lžím“. Reality Check Team vznikl před loňským referen-
dem o budoucnosti Británie v EU s cílem ověřovat a roz-
krývat tvrzení, která zněla v kampani před hlasováním, 
letos v lednu se pak BBC rozhodla, že z něj udělá stálou 
součást zpravodajského týmu.

Kolik bude v tomto týmu lidí, co přesně budou dělat 
či jak budou spolupracovat s ostatními novináři BBC, za-
tím není jasné. BBC odmítá nechat do kuchyně bojov-
níků s dezinformacemi nahlédnout. „Jsme v raném stadiu 
procesu, nebudeme se proto zatím vyjadřovat,“ 
píše v e-mailu šéf týmu Anthony Reuben. Stá-
lou skupinu novinářů určenou k rozkrývání ne-
přesných či rovnou lživých informací se BBC 
chystá doplnit užší spoluprací s vědeckou ko-
munitou nebo větším soustředěním na techno-
logické trendy, třeba datovou žurnalistiku.

BBC coby zavedená instituce nebo rovnou 
„staré médium“ tady následuje příklady mlad-
ších mediálních organizací, které kombinují tra-

diční reportérskou práci se zálibou v nejnovějších techno-
logiích a novinářských trendech (například právě datové 
žurnalistice sbírající a analyzující velké objemy dat, nového 
druhu novinářské investigace). Ukazuje se totiž, že odpo-
vědí na dezinformace může být také novinářská práce pro-
váděná za pomoci zcela nových nástrojů.

Forenzní rozkrývači
Server BuzzFeed vznikl před jedenácti lety jako experi-
mentální „virální laboratoř“, jejíž zaměstnanci sledovali 
a analyzovali způsob, jakým se po internetu a sociálních 
sítích šíří obsah, a pak sami atraktivní a hojně sdílený ob-
sah vyráběli. Kdokoli, kdo kdy seděl u internetu, musel na-
razit na jejich zábavné seznamy nejroztomilejších koťat či 
vysoce návyková videa o deseti rozdílech mezi introverty 
a extroverty. Server dnes každý měsíc navštěvuje osmde-
sát milionů lidí – jen ve Spojených státech. Před pěti lety 
firma začala vedle triviálního, zábavného obsahu vyrábět 
také seriózní zprávy. A v posledních měsících vzbuzují po-
zornost právě jejich objevy na poli dezinformací. „My jsme 
si jednoho dne neřekli – tak teď budeme rozkrývat fake 
news,“ popisuje londýnský editor BuzzFeedu Alberto Nar-
delli. „Zajímalo nás dění kolem amerických prezidentských 
voleb a vždy jsme se soustředili na on-line zprávy a trendy 
v technologiích, takže jsme měli tu správnou kvalifikaci, 
abychom tyto trendy brzy rozpoznali.“

Dává to smysl – kdo jiný než firma analyzující šíření ob-
sahu na internetu lépe rozumí technologiím i logice sdílení 
obsahu? Jak píše již citovaná oxfordská studie, BuzzFeedu 
se podařilo „forenzně rozkrýt mechanismus tohoto feno-
ménu“. Loni na podzim za pomoci analytického nástroje 
zvaného BuzzSumo, který vyhledává nejsdílenější obsah, 
zjistili, že tři měsíce před americkými prezidentskými vol-
bami zaujalo dvacet nejúspěšnějších zpráv z falešných webů 
na Facebooku více lidí než dvacet nejúspěšnějších zpráv ze 
seriózních webů (datový tým Českého rozhlasu pak mimo-
chodem po vzoru BuzzFeedu sestavil tuzemský žebříček, 
z něhož vyplynula podobná zpráva o českém kontextu).

Důkladným průzkumem protrumpovských webů redak-
toři serveru také zjistili, že více než stovka z nich je provozo-
vána skupinou makedonských teenagerů, kteří si tak vydělá-
vají skrze příjmy z internetové reklamy. Letos v lednu se pak 
reportérům podařilo dostat do jedné z uzavřených interne-
tových chatovacích místností, díky čemuž popsali, jak sku-
pina amerických podporovatelů Donalda Trumpa plánuje 

„Sedíte u našeho stolu  
a jíte náš oběd. Berete nám  
příjmy z reklamy, ale na rozdíl od nás 
nemáte žádnou odpovědnost.“
marty baron



27

skrze falešné profily na sociálních sítích ovlivnit atmosféru 
před nadcházejícími prezidentskými volbami ve Francii, aby 
v nich uspěla kandidátka Národní fronty Marine Le Pen. 
A to například tak, že budou vystupovat jako „mladé ženy, 
gayové, zástupci menšin“, tedy typy lidí, z nichž se obvykle 
nerekrutují fanoušci krajní pravice, a pod těmito profily bu-
dou šířit dezinformace. BuzzFeedu v tomto směru pomáhá, 
že se v mnoha ohledech od tradičních médií liší. „Třeba 
tím, že nemusíme pokrývat všechno dění a více se soustře-
díme na určitá témata,“ říká Nardelli. Volnější pravidla se 
pak projevují i u novinářských specializací – v tradičních 
médiích nebývají reportéři, kteří se soustřeďují na LGBT 
problematiku nebo třeba právě fake news.

Technologie do ověřování informací a další práce s nimi 
mohou vnést další novinky. Londýnská firma Full Fact ku-
příkladu loni oznámila, že ji „jen měsíce a vcelku malý ob-
nos peněz“ dělí od představení softwaru, který bude sám 
schopen v „reálném čase“, tedy živě během tiskové konfe-
rence nebo politického projevu, ověřovat pronesená tvrzení. 
„Rychlost je klíčová – pokud pohotově vydáte opravu zkres-
lené nebo zfalšované informace, tak lidé, kteří se o tu věc 
zajímají, zároveň s falešnou zprávou objeví i tu korektní,“ 
říká již citovaný expert na verifikaci Fergus Bell. Koncern 
IBM zase vyvíjí aplikaci, která umožní čtenáři určitého 
textu porovnat informace v něm obsažené s tím, co vyšlo 
v pětapadesáti milionech archivních článků.

Zatímco BuzzFeed a další firmy využívají výhod tech-
nologií a znalosti fungování sociálních sítí, projekt nazvaný 
The Conversation neoperuje s nejnovějšími softwarovými 
nástroji, ale stojí na znalostech a odbornosti skupiny lidí, 
která – stejně jako novináři – čelí krizi důvěry. Zároveň 
je ale schopna nejlépe reagovat na záplavu dezinformací. 
Luxusní výhled na mrakodrapy londýnského finančního 
distriktu má dvacítka novinářů v pěti malých kancelářích 
proto, že sídlí na střeše hlavní budovy zmíněné City Uni-
versity London v severní části města. Sídlo na univerzitní 
půdě není náhoda – projekt propojuje zkušené novináře 
s akademiky a v širším smyslu s celým univerzitním sek-
torem.

Když před šesti lety projekt vznikl v Austrálii (a když 
před čtyřmi lety otevírali britskou pobočku), nešlo o pří-
mou odpověď na záplavu dezinformací, které čelíme dnes. 
Byla to spíše reakce na krizi tradičních médií, v nichž se 
začalo masivně propouštět a v mnoha dalších ohledech 
šetřit, a frustraci akademiků, kteří měli pocit, že se jejich 
znalostem a výzkumům v médiích nevěnuje dostatečná 
pozornost. „Odpověď na otázku, odkud mohou lidé zís-
kávat spolehlivé a seriózní informace, zní – od odbor-
níků, od akademiků,“ říká šéf britské pobočky Stephen 
Khan, který strávil patnáct let v tradičních denících, třeba 
v Guardianu či Independentu. Propojení zkušených no-
vinářů s odborností akademiků se ukazuje jako úspěšná 

přispět do boje. (james harding)

f
o

to
 p

r
o

f
Im

E
D

Ia
.c

z



28

cesta – měsíčně stránky The Conversation globálně na-
vštíví tři miliony lidí, dalších odhadem patnáct až dva-
cet milionů jejich práce zasáhne skrze média, která je-
jich texty přebírají (od seriózní BBC po bulvární Daily 
Mail). Tým dnes spolupracuje s dvaasedmdesáti univer-
zitami a za dobu svojí existence využil znalostí zhruba 
deseti tisíc akademiků.

Moc rozhodovat
Zmiňovaný dlouholetý redaktor a komentátor listu Fi-
nancial Times John Lloyd byl před časem na večeři, kte-
rou pořádal oxfordský Institut pro studium žurnalistiky, 
jejž před lety spoluzakládal a kde dodnes působí, a na níž 
se sešli lidé, kteří mohou boj s dezinformacemi rozhod-
nout. Vedle „lidí od novin“, třeba šéfredaktora americ-
kého listu The Washington Post Martyho Barona, u jed-
noho stolu seděli zástupci Facebooku či Googlu. Právě 
na ně se Baron obrátil. „Řekl jim – sedíte u našeho stolu 
a jíte náš oběd. Berete nám téměř všechny příjmy z re-
klamy, ale na rozdíl od nás nemáte žádnou odpověd-
nost,“ popisuje debatu Lloyd. „A naprosto přesně tu si-
tuaci vystihl.“

Marty Baron není s těmito obavami sám – ve zmiňo-
vaném výzkumu provedeném mezi 143 významnými no-
vináři polovina z nich říká, že jestli je něco skutečně zner-
vózňuje, pak je to Facebook a další sociální sítě. Možná 
také proto, že podle průzkumů roste počet lidí, kteří 
zprávy o světě čerpají především nebo výhradně ze soci-
álních sítí (a výhradně na ně spoléhá čtvrtina lidí pod pět-
advacet let). Jakou moc mají technologické firmy ve svých 
rukou, názorně ukazuje příklad zpravodajské aplikace 
firmy Apple – poté co firma aplikaci rozšířila a vylepšila, 
zvýšila se prudce popularita on-line obsahu zpravodajské 
stanice CNN. Zatímco loni v srpnu jejich web navštívilo 
43 milionů lidí, o měsíc později – po úpravě aplikace – to 
bylo už 274 milionů.

Na tom, že by měly technologické firmy provozu-
jící sociální sítě, ale i další služby na internetu (jako 
je vyhledávač Google) přijmout společenskou odpo-
vědnost a začít se chovat jako mediální organizace se 
všemi povinnostmi a odpovědností z toho vyplývající, 
panuje všeobecná shoda. „Drahý Marku, právě vy jste 
dnes nejmocnějším editorem světa,“ napsal šéfovi Face-
booku šéfredaktor norského listu Aftenposten Espen 
Egil Hansen s odkazem na algoritmy, které rozhodují, 
jaké články uživatelé uvidí. „Naprosto není pochyb 

o tom, že Facebook je mediální firma a má odpo-
vědnost jako mediální firma,“ říká Alberto Nar-
delli z BuzzFeedu. Nakonec už nyní jejich algo-
ritmy nefungují hodnotově neutrálně – Facebook 
kupříkladu, jak známo, „maže nahotu“, Google 
rovněž upravuje svoje algoritmy. (Byť se mu to 
ne vždy daří – před časem třeba médii proběhla 
zpráva, že lidé ptající se, zda opravdu došlo k ho-
lokaustu, po úpravě algoritmu mezi prvními vý-

sledky neuvidí stránky rasistických a popíračských or-
ganizací. Jednoduchý praktický test ovšem ukazuje, že 
to tak není.)

Jak konkrétně by mělo chování technologických firem 
v jejich nové, rozšířené mediální roli vypadat, je předmě-
tem široké debaty, v níž zaznívají nejrůznější návrhy. Podle 
Edwarda Lucase by třeba Google měl zavést stejná pravi-
dla pro škodlivý obsah, jaký má pro nebezpečný software: 
pokud vyhledávač už dnes varuje svoje uživatele před tím, 
že na té které stránce může jeho počítač ohrozit malware, 
měl by podobně varovat před dezinformacemi. Bezpeč-
nostní analytik Ben Nimmo si zase myslí, že Facebook by 
měl rušit účty lidem, kteří opakovaně sdílejí prokazatelně 
dezinformační zprávy. „Určité chování by mělo mít ná-
sledky,“ říká Nimmo. „Je velmi riskantní začít lidi takto 
třídit,“ namítá Fergus Bell. Podle Edwarda Lucase by nic-
méně sociální sítě mohly bránit zakládání falešných profilů, 
skrze něž se dezinformace často šíří, tak, že by vyžadovaly 
potvrzení totožnosti.

Vytrvalý tlak, jemuž jsou IT giganty vystaveny, se už 
nicméně přetavuje do postupných změn. Google upravil 
svůj reklamní systém tak, aby již nebylo psaní vymyšle-
ných zpráv zdrojem příjmů z reklamy (a musel tím zkla-
mat makedonské teenagery, kteří si výrobou vymyšlených 
zpráv vydělávali). Rovněž začne označovat problematický 
obsah – takto označené zdroje se pak ve výsledcích vy-
hledávání objeví níže než seriózní zdroje. Facebook hledá 
šéfa zpravodajství (tuto pozici už ve své struktuře vytvořil 
a obsadil také Twitter) a pracuje na systému, v němž bu-
dou moci uživatelé nahlašovat fake news. Následně je ověří 
tým fact-checkerů, a pokud objeví problém, Facebook bude 
další uživatele před touto zprávou varovat (zprávu ale bude 
možné dál šířit).

V době, kdy americký prezident Donald Trump jako 
„fake news“ označuje seriózní média, která jsou k němu kri-
tická, se ale do centra debaty bezpochyby dostane otázka, 
co skutečně jsou záměrné dezinformace a co běžné zpra-
vodajství, v němž se objevila chyba. A kdo má mít moc 
rozhodnout, co je co. Není pochyb o tom, že debatou nad 
tímto problémem strávíme většinu roku 2017 i léta následu-
jící. „Stejně jako ta situace nemá jednoduché příčiny, nemá 
ani jednoduché řešení,“ shrnuje Edward Lucas a odchází 
psát další text. 

Zvláštní poděkování Danielu Bergmannovi a firmě Stink  
za poskytnutí zázemí v Londýně při vzniku tohoto textu.

120
počet organizací na světě,  
které se věnují ověřování informací
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Kolegové popisují její povahu jako buldočí, 
ve svých čtyřiceti letech se stala nejmladší šéfre-
daktorkou velkých amerických novin. Žen, které 
dnes řídí v USA vlivné médium, je pět a Audrey 
Cooper je jednou z nich. Je veselá, ráda polemi-
zuje a na formality si zrovna nepotrpí, když dává 
nohy na stůl, aby se cítila při rozhovoru poho-
dlněji. San Francisco Chronicle, které vede, má 
nakročeno stát se nejčtenějším deníkem na zá-
padním pobřeží USA. 

V jednom ze svých editorialů jste nedávno na-
psala, že úkolem vašich novin není přinášet čte-
nářům, co chtějí slyšet. Jak potom chcete přežít? 
Nebojíte se, že vás nebude nikdo kupovat?

Ne, z toho strach nemám. Podívejte se do našeho dneš-
ního vydání. Otiskli jsme komentář, v němž konzervativní 
autor kritizuje politiku předchozího prezidenta Baracka 
Obamy k Íránu, to oteplování vztahů, které spustil. Pozi-
tivně naopak hodnotí politiku současného prezidenta Do-
nald Trumpa, který razí tvrdý přístup. Naši čtenáři, skoro 
celá Kalifornie, byli proti Trumpovi. Od rána jsem dostala 
stovky e-mailů, lidé v nich psali, že to je šílený názor. Vedu 
s nimi o tom debatu, na vše se snažím odpovídat. 

Čtenáři vám po podobných článcích neodhlašují 
předplatné?

Kdybychom se stali hlasem extrémní pravice, mluvili jako 
Donald Trump, pak ano, pak by asi od nás utíkali. Můj 
cíl každopádně je, aby si lidé v našich novinách alespoň 
jednou za týden přečetli něco, s čím nesouhlasí. Publiku-
jeme i vyloženě levicové názory, středové a vše mezi tím. 
Jestli se k vám nikdy nedostane to, s čím nesouhlasíte, jak 
můžete vědět, že váš názor je správný? Myslím, že čtenáři 
ve finále ocení, že jsou jejich noviny pestré, protože pestrá 
je i společnost, v níž žijí. Lidé jsou dost chytří na to, aby 
si nakonec udělali svůj vlastní závěr.

Média stále více zahlcují dezinformace. Podle 
čeho se orientujete, abyste jim nepodlehla?

To, že někdo řekne, že židle, na které sedím, neexistuje, 
ještě neznamená, že to tak skutečně je. Stále je to židle. 

Právě o to jde. Jenže jak to poznat, když je židlí 
v místnosti deset, pravé jsou ale jen tři a ostatní 
je hologram?

Rozlišuji mezi dezinformacemi a nepřesnými informa-
cemi. Média pracují v časové tísni, snaží se čtenářům 
dát informace co nejrychleji. Někdy jsou proto neúplné, 
nemáte možnost poskládat si kompletní obrázek, může 
vzniknout chyba nebo posun. K tomu čas od času do-
chází, důležité je, abychom byli schopni to reflektovat. 
Co se týká dezinformací: V naší redakci máme lidi spe-
ciálně vyčleněné na to, aby ověřovali, co je pravda a co 

ne. Snažíme se tomu věnovat velkou pozornost. 
Podívejte se ale na naše poslední volby. Tvrzení 
politiků z obou táborů, která se v nich objevovala, 
byla nejvíce ověřovaná v historii USA. Otázka je, 
jestli se o to lidé starali. A faktem bohužel je, že 
část nikoli. Když někdo chce věřit, že se Hillary 
Clinton věnuje pornografii, tak tomu prostě věřit 
bude, i kdyby to bylo stokrát vyvrácené. 

Každý se musí soustředit
S šéfredaktorkou San Francisco 
Chronicle Audrey Cooper o tom, 
jak se neztratit v informační mlze, 
o kultuře inovací a jedné velké výzvě
on DŘ Ej ku n Dra, san francIsco

Jedno děláme  
špatně: nevysvětlujeme  
lidem, jak pracujeme.
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Není to ale zpráva o tom, že americká 
média selhala, když většinu nedoká-
zala o pravdě přesvědčit?

Ano, je to tak. Je ale fér očekávat, že San 
Francisco Chronicle, které řídím, přesvědčí 
sto procent čtenářů?

Jde o média jako celek. Proč vám čte-
náři nevěřili?

Jednu věc děláme špatně: nevysvětlujeme lidem, jak pra-
cujeme. Nemají v tom jasno, a pak snadněji propadají 
konspiracím, nevěří nám, odvracejí se od nás. 

Co máte na mysli?
Vy i já víme, že než článek vznikne, většinou se o tom 
hodně debatuje. Čtenáři na  našich poradách nejsou, 
nevidí, jak se nápady rodí a jak se třeba o nich doha-
dujeme. Když vzniká naše první stránka na další den, 
probíráme vždy se šéfy rubrik dopředu, co na ní bude. 
Každý říká svoje nápady, vysvětluje, proč zrovna ten-
hle článek na titulku patří. Kdyby tohle lidé více věděli, 
třeba by si část z nich nemyslela, že někdo tajemný v po-
zadí tahá za nitky. 

Jak se vlastně může běžný čtenář vyznat 
ve stále zamlženější informační společnosti? 
Podle čeho se má orientovat v tom, co je pravda 
a co ne? 

Každý z nás je dnes neustále na telefonu, koukáme na te-
levizi, při tom vaříme večeři dětem, řídíme auto, po-
sloucháme rádio… Většinou děláme několik věcí najed-
nou a zprávy, které se k nám při tom dostávají z éteru 
nebo televize, konzumujeme hodně nepozorně. Jestli se 
chceme vyhnout manipulaci, jestli chceme znát realitu 
v celé její šíři, měli bychom se začít víc soustředit. Měli 
bychom víc přemýšlet o tom, jak konzumujeme média, 
jak přijímáme informace a jestli není načase náhodou 
něco změnit.

Jaká máte pravidla pro to, co otisknout a co ne? 
Některá média nedávno přetiskla třicetistránkový 
materiál vypracovaný bývalým agentem britské 
tajné služby, který je plný výbušných informací 
na prezidenta Donalda Trumpa. Včetně toho, že 
na něj Rusové údajně mají diskreditační fotogra-
fie z jeho nezřízených radovánek v Moskvě. Pub-
likovali byste to také? 

Nikdy bych z toho detaily nepublikovala, dokud bych 
si nebyla jistá, že to tak je. Čtenáři nejsou špioni, nelze 
jim to předhodit a říct, je na vás se v tom zorientovat. 
Měli jsme řadu výbušných věcí, které jsme nikdy ne-
otiskli, protože jsme nebyli je schopni ověřit. Neměli 
bychom zapomínat, že i když píšeme o politicích, ve-
řejných osobách, píšeme o skutečných lidech. A mů-
žeme i zraňovat.

Jak by média měla pokrývat administrativu prezi-
denta Trumpa? 

Hlavně televize o něm často vysílají emotivně, myslím, 
že bychom se měli soustředit na to zkusit něco skutečně 
zjistit. Když Trump řekne, že ve volbách hlasovalo více 
než tři miliony lidí nezákonně, měli bychom důkladně in-
vestigovat, zda to tak skutečně bylo. Místo toho se ten vý-
rok neustále probírá, Trump je kritizován ze všech stran, 
ale chybí mi snaha skutečně něco odhalit.

Každý se chce pochlubit 
Pár bloků od vaší redakce sídlí vedení Twitteru. 
Setkáváte se s jeho šéfy?

Jsme kousek od sebe, ale nejsme kamarádi. To, že jsou 
geograficky blízko, tolik neznamená. Pravda však je, že 
když chci, dohodnu si s nimi lehčeji schůzku.

Přes sociální sítě se dnes šíří řada informací. Po-
važujete je za své konkurenty?

Mark Zuckerberg by vám pověděl, že nejsou mediální 
firmou a že standardy pro jejich práci jsou jiné než ty 
naše, novinářské. Samozřejmě že to tak není. Zrovna před 
chvílí, než jste přišel, jsem slyšela, jak šéf Applu Tim 
Cook řekl, že technologické firmy by si měly dávat pozor, 
co a jak šíří do světa. A jestli náhodou nešíří dezinfor-
mace. Některým už to došlo a přijímají nějaká opatření, 
dalším to nepochybně časem dojde také. 

Odebírají vám sociální sítě čtenáře?
Twitter má velmi dobré sportovní oddělení. Jejich zpravo-
dajské oddělení se ve vývoji moc neposunulo, není nijak vý-
jimečné. V případě Facebooku je to naopak. Když začínali, 
nepochybně nám brali čtenáře. Přicházeli jsme taky o no-
vinovou inzerci, dnes tomu ale už tak není. Naše čtenářská 
skupina je vzdělanější, může si dovolit koupit noviny a dělá 
to. Pro zadavatele reklamy jsou atraktivní cílovou skupinou. 

Co považujete za nejdůležitější změnu, kterou 
jste jako šéfredaktorka udělala a o níž jste pře-
svědčená, že vám přitahuje více čtenářů?

Nejdůležitější bylo změnit kulturu redakční práce.

Co máte na mysli?
Kultura, která tu vládla, nebyla kultura inovací. Nebyla 
to kultura, v níž se odměňují nové a smělé myšlenky. Ale 
to se změnilo. Natočili jsme hodinový dokument o osmi 

Věřím na dobrý mix  
článků a na to, že čtenáře  
nemůžeme ubíjet.
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lidech, kteří přežili AIDS. Každý z nich teď žije úplně 
nový, nečekaný život a my je ukazujeme. Vzbudilo to zá-
jem, lidé o tom mluvili, naše značka jako novin posílila. 
Vedle toho posílám kolegy do úplně jiného prostředí, jsou 
delší čas mimo redakci, v jiném domě, v lednici mají pivo, 
vypadnou z redakce a mají svobodu tvořit. Chci, aby při-
šli s něčím novým.

Jak na změny vaši novináři reagovali?
Bylo to náročné. Nestačilo se postavit a říct, odteď to bude 
jinak. Novináři nemají moc respekt, všechno zpochybňují. 
Koneckonců, právě za to je platíme. Můj přístup je, že se 
jich stále ptám, jaké mají nápady, jaké další šílené věci 
ještě vyzkoušíme. Snažím se je motivovat, zavedla jsem 
finanční bonusy za inovace. Sama hodně prosazuji digi-
tální směřování, většina mladších lidí nás čte na telefonu, 
měli bychom jim vycházet vstříc.  

Jak se v téhle souvislosti změnil chod redakce? 
Dřív bylo běžné, že novinář za den napsal svůj člá-
nek, odpoledne ho odevzdal editorovi a šel domů. 

Máme vytvořený tým pro web, který dělá primárně ak-
tuality. Jeho úkolem je zveřejňovat zprávy v době, kdy se 
dějí. Obsah práce, kterou musí novinář stačit, se zvětšil. 

auDrEy coopEr (40)
americká novinářka. V lednu 2015 byla jmenována do vedení význam-
ného deníku san francisco chronicle, stala se vůbec první ženou, 
která noviny za jejich více než stopadesátiletou historii řídí. rodačka 
původem z kansasu vystudovala novinařinu a politické vědy na bos-
tonské univerzitě. postupně psala pro tri-Valley herald, associated 
press a the record. Do deníku san francisco chronicle, jenž získal 
několikrát pulitzerovu cenu, nastoupila v roce 2006.  
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Jak hodně chcete, aby vaši kolegové 
inzerovali svoje články a  své noviny 
na sociálních sítích?

Potkal jste někdy novináře, který by se nechtěl 
pochlubit? Který by nechtěl, aby lidé co nej-
víc četli jeho články? Považuji to za přirozené. 
A chtěla bych, aby se kolegové promovali ještě víc, pro-
tože to výrazně zvyšuje návštěvnost. Nikdy jsem nepře-
stala někoho sledovat na sítích, protože by dával příliš 
moc odkazů. 

V jednom profilu, který jsem o vás četl, vás kolega 
přirovnal k buldokovi. Prý jste stejná, když se za-
kousnete, nepustíte.

V redakci sice psa máme, ale buldok to není. To je mi-
mochodem jedna z dalších novinek, aby se tu kolegové 
cítili příjemněji a nesvázaněji. Jsem si jistá, že tu pracují 
i lidé, kteří mě nemají rádi. Neaspiruji na to, abych byla 
paní Sympatická. Aspiruji na to, abychom měli redakci, 
která odvádí skvělé výkony a dokáže své čtenáře stále ně-
čím překvapovat. 

Šéfredaktor Die Zeit před časem napsal esej, že 
média jsou plná negativních a temných zpráv a že 
naší rolí coby novinářů je přinášet více radosti 
a optimismu. Vidíte to stejně?

Asi bych to přesně takto neřekla, věřím ale na dobrý mix 
článků a na to, že čtenáře nemůžeme ubíjet. V zítřejších 
novinách máme materiál o povodních a nebezpečí protr-
žení jedné ze zdejších velkých přehrad. Máme pokračo-
vání příběhu třiceti šesti lidí, kteří uhořeli při nebezpeč-
ném požáru ve skladu. Vedle toho máme článek o fashion 
weeku v New Yorku.

Za svým snem
Když jste dostala nabídku na vedení San Fran-
cisco Chronicle, byla jste v osmém měsíci těho-
tenství. Práce, kterou děláte, je velmi stresující 
a časově náročná. Denně dostáváte přes dva ti-
síce e-mailů, pracujete i o víkendech. Jak jste se 
rozhodovala, zda nabídku vzít?

Pracovala jsem ve stejných novinách na nižší pozici, už 
nějakou dobu jsem chtěla mít větší zodpovědnost. Mys-
lím si, že mám dobré nápady a představy o tom, jak má 
budoucnost novin vypadat. A bylo načase, aby naše no-
viny dostaly energické vedení, které nebude zaměřené jen 
na jejich tištěnou podobu.

Zajímá mě osobní rovina. Nebála jste se, že to ne-
dokážete skloubit s rodinou?

Víte, já mám štěstí. Můj muž může sedmdesát procent 
své práce dělat z domova. Ráno odveze syna do školky, 
odpoledne je doma skoro vždy jako první. V práci jsem si 
nastavila jasná pravidla: vedle denní práce pracuji maxi-
málně tři večery v týdnu, další si nechávám volné a jsem 

doma. Když jsem viděla výsledek těhotenského testu, 
řekla jsem svému muži, že moje práce je pro mě velmi 
důležitá, bavili jsme se o tom, že zvolní, abych já mohla 
jít za svým snem. Je úžasný, vyšel mi vstříc. Kdybyste ho 
znal, pochopil byste, proč syn tráví čas raději s ním. 

Co byste poradila jiným rodičům ve vedoucích po-
zicích?

Kdybych byla matka samoživitelka, nezvládla bych to. 
Musela bych uškodit buď práci, nebo synovi, což bych 
nedokázala. Věřím, že k osobnímu životu musíte přistu-
povat stejně jako k pracovnímu. Dobře si naplánovat, kdo 
bude váš partner. Tohle prostě nejde podcenit.

Nestrachujete se, že jednou, za mnoho let, se vás 
syn zeptá, proč jste nebyla víc doma?

Nemyslím si to. Často o tom mluvíme, říkám mu, co dě-
lám. Ptám se ho na jeho názory. Můj otec také hodně 
pracoval a cestoval, a já se ho neptala, jestli mu není líto, 
že některé věci promeškal. 

Nelákalo by vás vést nějaké globální noviny jako 
například The New York Times?

Myslím, že dobře dělat velké lokální noviny je o hodně 
důležitější. Celostátních novin je víc, ale San Francisco 
Chronicle jsou jen jedny. Miluji tohle město a miluji se-
verní Kalifornii.

Váš otec je republikán. Vaše noviny jsou liberální. 
Jak se dívá na to, že jeho dcera stojí na opačné 
barikádě?

Moje noviny čte. Doma se dohadujeme o různých téma-
tech. Myslím si, že rodiče jsou na mě hrdí.

Kde se profesně vidíte za pět deset let?
Za pět let doufám, že budu stále pracovat v San Fran-
cisco Chronicle. Za deset let, nevím. Budu prezident-
kou USA. 

Chybí mi tu snaha  
něco skutečně odhalit.
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www.ppas.cz | www.canariatravel.cz | www.wtc.cz

Vyhrajte letecký zájezd od CK Canaria travel nebo tuzemský víkendový
pobyt na chalupě odWT Concept a další zajímavé ceny.

Termín soutěže 15. 2. 2017 – 30. 04. 2017
Losování 15. 5. 2017

Pokud ještě nemáte Zákaznickou kartu, získejte ji ZDARMA v našich obchodních
kancelářích, prostřednictvímwww.ppas.cz nebo pražských poboček České pošty.

Se Zákaznickou kartou
Pražské plynárenské na Kanáry
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České
dezinformační
weby

Parlamentní listy
Výběrem zpravodajských článků a způso-
bem zpracování témat se často dopouští ma-
nipulace. Vlastníkem Parlamentních Listů je 
byznysman Michal Voráček a senátor Ivo Va-
lenta.

Sputnik Česká republika
Česká odnož ruského webu, který patří pod 
ruskou státní agenturu Rossija segodňa. Je 
zacílený na nerusky mluvící čtenáře a vět-
šinou nepublikuje vyloženě falešné zprávy, 
ale při výběru zpráv upřednostňuje ruský vý-
klad událostí. Po světě má mnoho regionál-
ních mutací.

AC24.cz
Web publikující kromě senzačních zpráv 
o výskytu UFO také proruskou propagandu 
a články démonizující západní levicovou po-
litiku.

Ivo Valenta
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Instory.cz
Server publikující mix bulvárních zpráv o ži-
votě celebrit, návodů na zdravý život a zpráv 
o tom, jak chtějí americké organizace zapla-
vit Evropu uprchlíky. 

Aeronet.cz
Nejznámější z českých webů šířících ruskou 
propagandu. Jeho provozovatel je anonymní 
a vystupuje pod iniciálami VK. 

Protiproud
Subdoména Parlamentních listů, jejímž šéf-
redaktorem je bývalý mluvčí exprezidenta 
Václava Klause Petr Hájek. Šíří nejrůznější 
spiklenecké teorie: například o plánu USA 
zotročit Evropu pomocí migrační krize nebo 
o návratu různých totalit do Česka; ať už pod 
rouškou feminismu či ekologie.
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áhada tzv. proruských dezin-
formačních webů se zdá být 
vyřešená: nejslavnější z nich 
Aeronet.cz, který proslul 
odhalením, že protesty lidí 
proti prezidentu Zemanovi 
na  Albertově organizovala 
a platila americká ambasáda, 
přišel o svoji zakonspirova-
nou anonymitu. Kotví v se-
veromoravském Havířově, 

v panelovém bytě Mariána Rohályho (48), zaměstnance 
místního ocelářského gigantu ArcelorMittal. 

Dělník a podle svých vlastních slov tak trochu životní 
smolař Rohály spravuje finanční účty Aeronetu, takže se 
zdá být jednou z důležitých postav jeho fungování. Při 
bližším pohledu to však již tak jasné není. Další nitky to-
tiž vedou do Virginie v USA, do Německa, Amsterdamu 
a Lucemburku, kde se ukrývají lidé, kteří nikdy nechtěli 
být nalezeni. 

Jiné zdroje
Obyvatelé pětipatrového paneláku na předměstí Havířova 
patří spíše k těm šťastnějším. Jejich dům totiž na rozdíl 
od řady dalších v okolí prošel před časem rekonstrukcí, 
fádní šedou omítku vystřídaly žlutozelené odstíny a při-
bylo jedno moderní patro půdních vestaveb. Na to, že 
právě tady by mohlo být jedno z center Aeronetu, vlajkové 
lodi údajné dezinformační sítě Rusů v Česku, nic neod-
kazuje, žádná cedulka u zvonků, ani nikdo z místních 
o něm nikdy neslyšel.

Jediný, kdo ví víc, je Marián Rohály. Nenápadný muž, 
kterého místní znají jako dlouholetého zaměstnance slé-
várenského provozu, kde má na starosti chlazení a vše 
s vodou. V bytě žije se svými rodiči a ve volném čase si 
přivydělává masírováním. Vedle tohoto viditelného ži-
vota však Rohály žije ještě jeden, o dost utajenější, a jeho 
středobodem je právě Aeronet. Na Rohályho jsou totiž 
napsané oba účty Aeronetu, jeden ve Slovenské spořitelně 
a druhý v české Air Bank.

Rohály k nim má dispoziční právo, u něj se scházejí 
finance na provoz webu. „Jak jste mě našli?“ ptá se Ro-

Kdo tu píše pro Putina
Po stopách tajemných majitelů 
proruských médií
on DŘ Ej ku n Dra
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hlavně nebýt vidět.
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hály ve dveřích svého bytu. O Aeronetu ale příliš hovo-
řit nechce. „Mám po šichtě,“ uvádí. Nakonec si bere as-
poň nabízené telefonní číslo s tím, že si rozmyslí, zda by 
si odpoledne neudělal přece jen na schůzku čas. Telefon 
zvoní za hodinu a půl, scházíme se v hostinci nedaleko 
Rohályho bytu. Pokladník Aeronetu je oproti předcho-
zímu setkání sdílnější a postupně vypráví celý svůj život. 

Sám sebe charakterizuje jako člověka, který se v sou-
časném politickém systému cítí jako „otrok“. Vadí mu, že 
mu po zaplacení daní a pojištění zbude v peněžence je-
nom dvacet tisíc korun, což, jak říká, je málo na pořádný 
život.  Líčí své mládí, kdy byl šikanovaný ve škole, první 
velké neúspěchy, kdy se mu nepodařilo kvůli náročnosti 
dokončit vysokoškolská studia. A další maléry, kdy prý 
přišel v nějakém blíže nespecifi kovaném tunelu o peníze, 
nebo když v práci upozornil na korupci, a nikdo s tím nic 
nedělal. „Státu jsem přestal věřit,“ říká Rohály. A dodává, 
že nevěří ani současným médiím, která podle něj tomuto 
nepřátelskému státu slouží a jsou s ním provázaná. 

Právě z nechuti k běžným médiím a ze strachu, aby ne-
podlehl jejich manipulaci, začal Rohály postupně hledat 
jiné zdroje informací. Tak narazil na alternativní proruské 
weby a jedním z nich byl i Aeronet. „Získal jsem pocit, 
že se pokouší hledat pravdu,“ vypráví. A přes sítě – „ne 
přes Twitter a Facebook, přes úplně jiné sítě, které nechci 
specifi kovat,“ říká Rohály – ho před časem na základě do-
poručení několika dalších lidí údajně oslovil nějaký muž, 
jestli by mu nemohl pomoci a spravovat účty tohoto webu. 

Podle svých slov se s ním Rohály nikdy nesetkal, je-
diné, co o něm ví, je, že „žil v USA a později se snad pře-
stěhoval do Evropy“. „Je to nepochopitelné, ale přesto to 
tak nějak zhruba bylo,“ říká Rohály, který na tajemnou 
nabídku kývl a slíbil, že pomůže. Od té doby spravuje 
dvě zmíněná konta Aeronetu a peníze „předává dál“. Jestli 
někomu osobně, či je přeposílá na jiná konta, to už ne-
chce říct: „Nemám zájem to konkretizovat.“ Na otázku, 
jestli ví, kdo jsou další lidé v týmu Aeronetu, odpovídá 
stručným „ne“.

Vedoucí kolotoče
Muž, který sám sebe označuje za šéfredaktora Aeronetu, 
komunikuje pouze přes e-mail a podepisuje se jako „VK“ 
nebo „Vedoucí kolotoče“. Svojí prací chce české veřejnosti, 
ohlupované propagandou „vládních médií“, otevřít oči. 

„Lidé nejsou ochotni připustit si, že když si večer pustí 
televizi, že si zapínají manipulaci, lži. Ti lidé ale časem 
prozřou, procitnou, pochopí,“ napsal VK před časem 
v jedné ze svých řídkých odpovědí na otázku Respektu. 
Svoji misi popisuje jako „guerillovou žurnalistiku“: „Je 
to vedení elektronického informačního boje s nepříte-
lem, který nikdy nespí. Naším nepřítelem jsou západní 
informační média, která zahlcují český mediální prostor 
proamerickou propagandou, proamerickým pohledem 
na vazalské postavení Evropanů ve věci amerických zá-
jmů na starém kontinentu.“ Webové stránky aeronetu.

teď vám ukážu odvrácenou tvář ameriky. 
(Dylan D’angelo)
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Přestože Aeronet ostře kouká pod prsty „globální poli-
tické elitě“ a společnost vyzývá k ostražitosti a spoléhání 
se pouze na fakta, zjišťování informací o sobě samých 
ale jeho tvůrci nevidí rádi. Poté co Respekt kontakto-
val Mariána Rohályho, se na webu Aeronetu objevila 
nepodepsaná výzva s  následujícím zněním: „Je třeba 
přejít do ostrého protiútoku. Prosím jakéhokoli poten-
ciálního whistleblowera, který se zaměřením obsahu to-
hoto serveru souhlasí, aby získal všechny dostupné údaje 
pana Ondřeje Kundry, jako je: soukromý e-mail, tele-
fonní číslo, rodné číslo a především adresu skutečného 
místa pobytu tohoto vlastizrádného individua, a zde je 
anonymně zveřejnil. Kdo s čím zachází, tím také schází. 
Pamatuj si, KUNDrO!“

Aeronet funguje jinak než většina zdejších zpravo-
dajských portálů. Zatímco na  nich převažují odkazy 
na zpravodajské agentury, kde se publikované informace 
před otištěním ověřují, zdroje zpráv Aeronetu nelze nijak 
identifikovat ani verifikovat a těžko se jim dá říkat infor-
mace v pravém slova smyslu. „Přeprogramování 
českých dětí za zády rodičů běží na plné ob-
rátky,“ hlásá jeden z typických titulků Aeronetu 
a článek pod ním informuje čtenáře, že zdejším 
dětem hrozí vymývání hlav, jestli se – jak plá-
nují ministerstvo školství a neziskové organi-
zace – budou dozvídat více informací o migrační 
krizi. „Chtějí z nás udělat černochy, myšlením, 

chováním a v tomto extrémním případě i změnou barvy 
kůže.“ V jiném článku Aeronet tvrdí, že má „seznam čes-
kých diverzních objektů“, které údajně vedou informační 
elektronický boj proti Rusku. I když Aeronet za útočníky 
označuje několik českých vysokých škol nebo veřejno-
právní rozhlas, ničím to nedokládá. Doména Aeronet.cz 
byla zaregistrována v roce 2001. Web svoji činnost od-
startoval o několik měsíců později a postupně urazil cestu 
od informačního portálu o amatérském létání ke strán-
kám, na nichž se shromažďoval nelegální software, pře-
devším hudba, filmy a programy. 

Dlouho šlo o uzavřenou komunitu počítačových ex-
pertů, nadšenců i hackerů, Aeronet byl pro veřejnost ne-
dostupný, členem se mohl stát jen někdo na doporučení již 
stávajících členů. Web v té době řídil nový správce, který 
vystupoval pod jménem Dylan D’Angelo. Je možné, že 
portál koupil od původního „leteckého“ majitele, který 
o něj ztratil zájem, nebo se mu ho nepodařilo rozjet, jak 
předpokládal. Přesně to ale není známo, protože není 

„Vedeme elektronický boj 
s nepřítelem.“
Šéfredaktor aeronetu Vk

státu jsem přestal věřit. (marián rohály)
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možné se na to zeptat. Dylan D’Angelo je totiž naprosto 
nedosažitelný a nikým nikdy neviděný muž. 

Noční můra 
Ať už to bylo jakkoli, zatímco Dylan D’Angelo vidět ne-
byl, slyšet byl hodně. Hackeři popisují, že jako nový správce 
webu zavedl řadu pravidel – od toho, jak mají být příspěvky 
dlouhé, jaké mají být bezpečnostní standardy vzájemné ko-
munikace až po přísný „zákaz politických debat“ – a striktně 
na nich trval. Sám se ale, co se toho posledního týče, nedržel 
zkrátka. Na Aeronetu začal postupně na pokračování zveřej-
ňovat svůj životopis nazvaný „Odvrácená 
tvář americké demokracie“.

V něm se D’Angelo prezentuje jako 
znalec americké společnosti, protože, 
jak píše, v ní strávil většinu svého dět-
ství a dospívání. Jeho matka původem 
z Plzně se v sedmdesátých letech se-
známila s americkým, v Německu usa-
zeným prodejcem Fordu, který do za-
drátovaného Československa zajížděl 
na  občasné pracovní cesty. Z  jejich 
lásky se zrodil D’Angelo a v osmdesá-
tých letech, když otce odvolala cent-
rála Fordu zpět do USA, s sebou vzal 
i svoji ženu a Dylana. Původně idylické 
dětství se však poměrně rychle zvrtlo 
v noční můru.

Z textu lze vyčíst, že D’Angelo vy-
růstal ve státě Virginie a zřejmě tam chodil i do školy, 
data však nejsou ověřitelná. Jde spíš o  esej ilustrující 
temné stránky USA: mládencův americký otec po ná-
vratu do  USA ztratil práci, propadl depresi, syna jen 
tloukl a pak ho vyhodil z domova. Po beznadějné ne-
zaměstnanosti tak D’Angelo poznal beznaděj americké 
ulice plné drog a násilí. Z marasmu se podařilo uniknout 
jen matce, která nechala otce i syna být a z Ameriky se 
raději vrátila do Čech. 

Je to ale zároveň záhada: i když se D’Angelo tváří, že 
v Americe žil řadu let, jeho životopis je psaný špatnou an-
gličtinou, s řadou chyb. „Člověk, který to psal, nemá an-
gličtinu jako svůj rodný jazyk, užívá fráze, které v anglič-
tině neexistují. Hlásá, že má znalosti americké kultury, ty 
ale také mohl snadno odkoukat z hollywoodských filmů. 
Z textu nic nedokazuje, že tam skutečně žil,“ říká jeden 
z několika rodilých mluvčích, kterým dal Respekt D’An-
gelův životopis k jazykovému posouzení. 

Kde D’Angelo žije dnes, není jasné. Někteří z bývalé 
aeronetové komunity hackerů říkají, že podle náznaků 
v korespondenci přesídlil z USA do Nizozemska a nové 
útočiště měl najít v Amsterdamu. Zní to logicky, pro-
tože i Aeronet má podle anonce na svém webu v Nizo-
zemsku svoji redakci – konkrétně v Eindhovenu u hranic 
s Německem. Jak ale Respekt na místě zjistil, ve sku-
tečnosti tu web nesídlí: v průmyslové zóně u místního 

letiště o Aeronetu nikdo neslyšel, nemá zde kancelář. 
A v nizozemských databázích není dohledatelný ani sám 
D’Angelo. 

Zeptat se na  tyto nejasnosti přímo D’Angela není 
možné. Na žádost o rozhovor zaslanou na jeho e-mail 
nereaguje a bez odpovědi zůstává i výzva přes jeho twi-
tterový účet. „Do roku 2014 žil v Amsterdamu, potom se 
odstěhoval za prací zpátky domů do USA i s přítelkyní. 
Dostal nabídku práce v USA od jisté federální agentury,“ 
píše pak bez bližšího upřesnění šéfredaktor Aeronetu VK, 
který v e-mailu zároveň tvrdí, že od D’Angela Aeronet 

předloni koupil. Verifikovat to však opět nelze. 

Odteď veřejně 
K zásadní a trvalé změně Aeronetu z uzavřené 
komunity na otevřený „zpravodajský web“ došlo 
náhle 27. února 2014, kdy se na Krymu vyrojili 
ruští vojáci v uniformách bez označení a bles-
kově obsadili klíčové objekty. Už den po  této 
anexi D’Angelo rozhodl, že Aeronet začne poprvé 
za mnoho let své existence vycházet veřejně. „Za-
kázali vám diskutovat na iDNES.cz nebo serveru 
Novinky.cz? Vadí vám cenzura? Přijďte blogovat 
a diskutovat k nám! Aeronet.cz,“ vyvěsil tehdy 
na svém twitterovém účtu výzvu čtenářům. 

O čtyři měsíce později se na Aeronetu začaly 
objevovat první výrazně proruské články. „Snaj-
při na Majdanu byli najati demonstranty, obrovský 
skandál na obzoru!“ informoval třeba jeden z nich 

s tím, že odstřelovače, kteří zabíjeli proevropské demon-
stranty na hlavním kyjevském náměstí, najal někdo z nové 
politické koalice, aby záměrně eskaloval napětí. Co se Ukra-
jiny samotné týče, Aeronet ji od anexe začal popisovat jako 
zemi, kde Amerika iniciovala fašistický puč s cílem osla-
bit Rusko. 

Časem přibyly i domácí české texty útočící na 
místní prozápadní politiky a naopak podporující zdejší 
extremisty, jako je třeba známý odhalovač „Židů v české 
politice“ Adam B. Bartoš před časem obviněný z hano-
bení rasy a národa, podněcování nenávisti vůči skupině 
osob a schvalování genocidy. „Co si myslíte, že děláte? 
Myslíte si, že jsem tenhle web založil, abych se díval, 
jak pomalu umírá, jak z něj mizí diskutující, jak nikdo 
nevytváří obsah? Myslíte si, že mít mrtvou rodinu je 
fajn? Jestli vy ano, tak já ne,“ vysvětlil v březnu 2014 
D’Angelo změnu zaměření Aeronetu jeho dosavadním 
členům. 

Za příklad jim zároveň dal dva nově získané blogery, 
kteří v minulosti působili na serveru iDNES.cz a po anexi 
Krymu přešli na Aeronet. Jeden měl přezdívku Pozoro-
vatelka, druhým byl dnešní šéfredaktor VK alias Vedoucí 
kolotoče. „Stáváme se veřejnými, máme nové obsahové 
tvůrce, začneme zajímat čtenáře, mainstreamová média, 
internet. Vedoucí kolotoče tvoří padesát čtyři procent naší 
denní návštěvnosti, Pozorovatelka čtyřicet čtyři. Vy, staří 

ten, který stojí  
za finančními toky.  
(marek pešl) 
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přátelé, neděláte nic, nulu, prázdnou díru. Začněte psát,“ 
napsal D’Angelo. Řada původních členů „hackerského“ 
Aeronetu ale jeho výzvu oslyšela a projekt pro nesouhlas 
s jeho novým obsahem opustila. 

Podobně jako D’Angelo i Pozorovatelka a VK vždy ta-
jili svoji identitu. VK o sobě Respektu napsal jen to, že je 
byznysmen, který žije v Německu, podniká ve strojírenství 
a vedle německého trhu se pohybuje i na trhu americkém 
a ruském. Pozorovatelka se ale do diskusí na iDNES.cz 
přihlašovala z počítače, jehož IP adresa patří jedné z vý-
znamných bank v Lucemburku, a při registraci na iDNES.
cz uvedla svůj kontaktní e-mail, který byl vá-
zaný na facebookový profil jedné z českých za-
městnankyň této banky. 

Respekt jméno ženy zná, nikdy se ale ne-
podařilo zcela prokázat, že je skutečnou Po-
zorovatelkou a že jí například někdo nezcizil 
identitu. Banka věc vyšetřovala, ale nedošla 
k ničemu konkrétnímu.

Muž na fotce 
Policie v současné době monitoruje několik de-
sítek proruských webů, které v Česku působí. 
Ne všechny z nich musí být řízené a financo-
vané Kremlem, jak se o tom stále častěji mluví 
a píše v západních médiích. Experti se domní-
vají, že za některými mohou být i místní ob-
čané, kteří svůj život považují z nějakého dů-
vodu za neúspěšný, hledají nějakou alternativu 
a nacházejí ji právě v dezinformačních webech.

To může být částečně případ právě Aeronetu. Lidé jako 
Marián Rohály přitom rozhodně nejsou koncovými hráči, 
spíše nastrčenými bílými koni. Rohály totiž nemá dispo-
ziční právo k vybírání peněz, jež slouží k financování Ae-
ronetu. V hierarchii nad ním je další český občan Marek 
Pešl. Tento muž strávil dětství v malé šumavské obci Bra-
nišov a poté, co rodinu opustil otec a matka zemřela, ho 
vychovávali příbuzní. Před časem však zmizel a jeho osud 
je velmi nejasný. 

Svým blízkým se neozývá, na adresách, které udával, 
nebydlí a jako IT expert za sebou smazal i všechny digitální 
stopy. Ví se jen to, že žil nějakou dobu v Americe, kde měl 
přítelkyni, pak zkoušel podnikat na Slovensku. Klientům 
nabízel inovativní způsoby ochrany jejich soukromí na síti. 
Ve skutečnosti se z nich ale pokoušel hlavně vytáhnout pe-
níze, protože sám byl již delší dobu v dluzích. A podobně 
může fungovat i Aeronet.

Web vyhlásil na své provozování finanční sbírku mezi 
čtenáři. Skrze své příspěvky ho financuje několik stovek 
Čechů, kteří v něm vidí informační protipól vůči main-
streamu. Všechny takto získané peníze (měsíčně jde 
o částku přes tisíc eur zaslaných lidmi na veřejné účty 
Aeronetu) putují vždy k jednomu člověku, právě Pešlovi. 
Nechává si je přeposílat z účtů napsaných na Rohályho 
na svá dvě konta, jedno na Slovensku a druhé v Německu. 

A odtud je pravidelně vybírá. Není vyloučeno, že Aero-
net a jeho propaganda mohou sloužit především jako jeho 
pohodlný zdroj příjmů.

Věc ale může být i mnohem výbušnější. Když Respekt 
a ČT ukazovaly před časem Pešlovu aktuální fotografii 
z jeho pasu jeho příbuzným, ti vyloučili, že by na ní mohl 
být on. Pešl dnes může být po smrti, čehož mohl někdo 
využít. Vyloučena každopádně stále není ani ruská stopa. 
„Máme případy, kdy na účet několika webů chodily menší 
sumy, skutečně od čtenářů. Weby se tak mohly prezento-
vat, že jsou financované od drobných přispěvatelů, vedle 

toho ale byly skrytě financované 
z Ruska,“ říká jeden ze západ-
ních představitelů bezpečnost-
ních složek, jenž se specializuje 
na propagandu. 

Vysílá stanice Braškov
Je pátek večer a z jednoho z ro-
dinných domů ve středočeském 
Braškově už hodinu a půl běží 
pravidelné páteční vysílání in-

ternetového Svobodného rádia. Založil ho se svojí druž-
kou brandýský zastupitel a regionální novinář Vladimír 
Kapal, aby – jak na stránkách rádia píše – šířil skuteč-
nou svobodu slova, protože ta jinde mizí. Rádio dělá 
rozhovory s komunistickými nebo populistickými po-
litiky, silně kritizuje USA a naopak oslavuje politiku 
Vladimira Putina. 

Jeho každotýdenním hostem je i šéfredaktor Aeronetu 
VK. „Podařilo se nám získat podrobnější informace o infor-
mačním boji ordinovaném z českých klávesnic. Seznam ob-
jektů vyrazil dech i nám. Ukazuje se, že české vysoké školství 
je zneužíváno k propagandistické činnosti proti Ruské fede-
raci. Toto je organizované z fondů pana Sorose,“ přeříkává 
opět bez konkrétních faktů do mikrofonu teze několik dní 
starého článku na stejné téma Vedoucí kolotoče. 

Nad Braškovem už je noc, ale VK ani několik hodin 
po konci vysílání z domu nevychází – i tentokrát hovor 
zřejmě kvůli riziku odhalení probíhal po telefonních lin-
kách či Skypu. A zkontaktovat se není možné ani s Vla-
dimírem Kapalem. Telefon sice zvedá, ale setkání odmítá. 
„Proč? Protože jste svině!“ říká a zavěsí. Následující týden 
pak šéfredaktor Aeronetu ve stejném rádiu posluchače vy-
bízí, že s novináři, kteří se o web zajímají, se „musí jednat 
jako s lidským odpadem“. 

rEspEkt 18/2016  (tExt byl pro tEnto spEcIál aktualIzoVán.)

„Nic vám neřeknu,  
protože jste svině.“
Vladimír kapal
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Myslitelé ze savany
Lidský mozek není ustrojen k objektivnímu 
zvažování informací
pEtr tŘ EŠŇák

dyž někdo přijde za bílého 
dne do restaurace s automa-
tickou puškou a vystřelí pár 
ran, protože se domnívá, 
že v zázemí podniku pro-
vozuje bývalý americký pre-
zident obchod s dětmi, zna-
mená to, že dotyčný 
to  zřejmě  nemá v  hlavě 
úplně v  pořádku.  Osma-
dvacetiletý mladík  Edgar 

Maddison Welch, který přesně tohle udělal loni 4. pro-
since v pizzerii Comet Ping Pong ve Washingtonu (do-
dejme, že nikoho nezranil), se ale dočkal v médiích až ne-
čekaného pochopení. „Choval se svým způsobem velmi 
racionálně,“ napsala o čtyři dny později redaktorka Busi-
ness Insider. „Jednal v důsledku vrozené lidské touhy získat 
nad věcmi kontrolu.“ 

Důvod její empatie je jednoduchý. Ve věku dezinformací, 
falešných zpráv a konspiračních teorií, z nichž jedna přisu-
zuje manželům Clintonovým zmíněný obchod s bílým ma-
sem, už nestačí zástupy jejich vyznavačů jednoduše označit 
za naivní pomatence. Sílící fenomén naznačuje, že lidský 
rozum lživým informacím z nějakého důvodu podléhá. 
A vědci v posledních letech intenzivně hledají vysvětlení.

Mysl republikána   
Různých teorií, proč tolik lidí věří falešným zprávám na-
vzdory jasným důkazům, se objevuje celá řada. Ta nejčas-
tější říká, že lidé při vyhodnocování informací podléhají 
tzv. konfirmačnímu zkreslení (confirmation bias). Podle 
ní se náš mozek nechová jako objektivní vědecká labora-
toř, která seriózně vyhodnocuje dostupná fakta. Má na-
opak tendenci si informace vykládat selektivně – tak, aby 
vyhovovaly jeho již vytvořenému pohledu na svět.

Názorně tenhle fenomén ukázal už na konci sedmdesá-
tých let slavný výzkum psychologů ze Stanfordovy univer-
zity. Vědci tehdy pracovali se dvěma skupinami studentů, 
které se lišily v názoru na trest smrti. Oběma dali pře-
číst a zhodnotit dvě smyšlené odborné studie. Jedna uvá-
děla statistická data svědčící ve prospěch hrdelního trestu, 
druhá naopak proti němu. Jak už možná tušíme, zatímco 

studenti-zastánci vysoce hodnotili vědeckou úroveň stu-
die potvrzující jejich pohled  (a  k  oponentní se stavěli 
velmi kriticky), studenti-odpůrci zaujali přesně opačné 
stanovisko. Na konci pokusu byly obě skupiny ještě pev-
něji utvrzené ve svých původních názorech. 

Zajímavé je, že sklon k těmhle konfirmačním předsud-
kům nesouvisí s inteligencí či schopností orientovat se v té-
matu, ale spíše s vnímáním vlastní identity. Názorně to 
ilustrují výzkumy názorů amerických republikánů na glo-
bální změnu klimatu. Je známé, že nemalá část zámořské 
pravice zpochybňuje vědecky prokázaný fakt, že klimatic-
kou změnu způsobuje činnost člověka. Psycholog z Yaleovy 
univerzity Dan Kahan jejich důvody zkoumal a zjistil je-
den detail – realitu nejčastěji popírají nikoli ti nejméně ori-
entovaní republikáni, ale naopak ti, kteří se ve vědě vyznají 

získat nad věcmi kontrolu.
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nejlépe. Jen své know-how nevyužívají k hledání pravdy, ale 
k sofistikovanému potvrzení vlastních předsudků. 

Jenže proč vlastně? Ukazuje se, že problém se v tomto 
případě  neskrývá v  mentálních schopnostech odlišit 
pravdu od lži, ale především v motivaci. Republikáni po-
pírají klimatickou realitu primárně proto, že ohrožuje je-

jich víru ve volný trh. Je-li totiž viníkem oteplování člověk 
nezbývá než jeho činnost nějak regulovat (omezovat emise 
skleníkových plynů) – a tedy přiznat, že trh bez přívlastků 
všechny problémy nevyřeší. Mysl republikánů touhle zjev-
nou lží brání klíčovou součást své identity, jež přísahala 
věrnost volnému trhu. 

S rozumem na mamuta
Konfirmačnímu zkreslení se dobře daří na sociálních sítích, 
které mají tendenci vytvářet bubliny stejně smýšlejících lidí. 
Tahle teorie ale neříká o psychologii dezinformací všechno 
– nevysvětluje třeba, proč se někdo vydá za bílého dne s puš-
kou do pizzerie „vyšetřovat“ zjevný nesmysl. 

Víru v dezinformace podle odborníků napájejí také další 
vlivy – v éře, kdy je společenská realita složitá a nejedno-

značná, cítí mnoho lidí potřebu mít věci pod kontrolou, ro-
zumět tomu, co se okolo nich děje. „Čím méně mají lidé kon-
trolu nad svými životy, tím jsou náchylnější ji získávat skrze 
mentální gymnastiku,“ vysvětlil médiím například americký 
profesor Adam Galinsky, který tento fenomén zkoumá.

Podle něj podléhají dezinformacím zejména lidé, kteří 
se cítí zranitelní. K podobným závěrům dospěl také čerst- 
vý výzkum vědců z Princetonské univerzity – změřili, že 
náchylnost věřit konspiračním teoriím u člověka roste s mí-
rou jeho sociálního vyloučení. Jde tedy zřejmě o naplňo-
vání přirozené touhy dát pobytu na planetě Zemi alespoň 
nějaký smysl, najít vysvětlení, v němž do sebe věci zapadají.

Jiná větev výzkumů hledá důvody kdesi dávno v afrických 
savanách, z nichž Homo sapiens vzešel. Pravidla tehdejšího 
života nám mohou ukázat, k čemu vlastně naše mysl slouží 
a jaké má tendence.Jednou z nich je například sklon věřit 
rizikům. Pokud nám někdo říká, že v trávě číhá hladová 
šelma, vyplatí se tomu dát váhu, i kdyby to nakonec nebyla 
pravda. Opak nás může stát život.

Z  evolučního hlediska lidský rozum evidentně není 
ustrojen  k  objektivnímu vyhodnocování vstupních dat. 
Naši prapředci ho v loveckých tlupách využívali primárně 
ke spolupráci, řešení praktických úkolů a také získávání spo-
lečenského postavení. Při výpravě na mamuta bylo z bezpeč-
nostního hlediska důležité mít v tlupě výhodné místo, člověk 
se proto naučil přijímat kriticky názory druhých (možná mě 
chtějí oblafnout), ale moc nereflektuje svoje vlastní.

Podporovat zvědavost
Důvodem podléhání falešným zprávám proto není nedo-
statek racionality, jak se někdy hořekuje. Řečeno počítačo-
vou terminologií, na vině je spíše výchozí nastavení našeho 
mentálního softwaru, a silné emoce, které je doprovázejí. 

Političtí manipulátoři se těchto slabin naučili chytře vy-
užívat a pro naši budoucnost je klíčové, jestli se naučíme 
dezinformacím bránit. Věda v tomhle zatím mnoho tipů 
nenabízí. Dospívá naopak k závěrům, že jednou vytvořené 
mínění se velmi špatně mění. Další – několika studiemi po-
tvrzenou – tendencí člověka je totiž věřit prvním dojmům. 
Pokud se nám v mysli zahnízdí falešná zpráva, jen velmi ob-
tížně ji vyženeme pryč, ačkoli ji důkazy jednoznačně vyvra-
cejí. Přežívá pocit, že na ní musí „něco“ být.

Pár možností léčby už ale výzkumy naznačily. Změnu 
názoru například lépe dokážou zajistit grafické informace. 
Nad grafy, tabulkami a dalšími formami vizuálního sdělení 
dokážou lidé snáz korigovat jednou vytvořené představy než 
nad psaným textem, což je důležitá zpráva pro média. 

Vyplatí se také o kontroverzních tématech mluvit v ma-
lých, hmatatelných obrysech mimo výbušné teze velké po-
litiky. Američtí farmáři například klimatické změny velmi 
dobře chápou ve chvíli, kdy se týkají jejich vlastního pole 
a dobytka, ačkoli zároveň odmítají obdobnou agendu z Wa-
shingtonu. A třetí tip, praktický zejména pro školy – vy-
platí se podporovat zvědavost. Výzkumy ukazují, že nejvíc 
ochotní měnit jednou vytvořené názory jsou zvědaví lidé. 
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Jdou 
po nás
Kouzlo 
konspiračních 
teorií 
TOMÁŠ L I N DN E R

Kdo je shodil?  
(Nové mrakodrapy na místě  
zničených newyorských dvojčat)
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září zorganizovali 
sami Američané. Ba-
rack Obama zfal-
šoval rodný list, aby 
mohl obejít americ-
kou ústavu a  kandi-
dovat na prezidenta. 
Příchod uprchlíků je 
cílenou invazí mus-
limských sil do  Ev-
ropy. Světu vládnou 
ilumináti. Proč jsou 

konspirační teorie stále populárnější?
Nespadla jen dvojčata. Na Manhattanu se 11. září 2001 

zřítil ještě třetí mrakodrap – čtyřicet sedm pater vysoká 
sedmá věž Světového obchodního centra. Nenarazilo do ní 
žádné letadlo, přesto se sesypala jako domeček z karet. 
Nebo přesněji: spadla k zemi úplně stejně jako věžák ur-
čený k demolici po odpálení nainstalované trhaviny.

„Budova číslo 7 je jako kouřící zbraň v ruce pachatele, 
je to důkaz. I žák šesté třídy pozná, že se mrakodrap sám 
od sebe nemůže takto symetricky, volným pádem, bez ja-
kéhokoli odporu sesypat k zemi,“ opakuje už přes deset let 
Richard Gage, zakladatel sdružení Architekti a inženýři 
za pravdu o 11. září.

Jaké je oficiální vysvětlení? Velmi podezřelé. Věž číslo 7 
se prý zřítila v důsledku sedm hodin trvajících požárů pro-
bíhajících současně v několika patrech budovy. Rozpoutaly 
je prý nárazy sutě z padajícího, dvakrát vyššího severního 
dvojčete Světového obchodního centra. Žádný jiný mra-
kodrap ale dosud nespadl kvůli požáru, a to už jich hořela 
více než stovka. Teplota způsobená ohněm dosáhla jen po-
loviny teploty nutné k roztavení ocelových pilířů věžáku.

Nabízí se alternativní, mnohem temnější vysvětlení: 
americká vláda ve skutečnosti mrakodrap předem napl-
nila výbušninami a 11. září odpoledne ho odpálila. Bylo to 
v době, kdy se média – zaslepená spektakulárním útokem 
– věnovala prakticky pouze dvojčatům, Usámovi bin Lá-
dinovi a tezím o údajném střetu civilizací.

Není náhoda, že se zřítila zrovna věž číslo 7. Musela to-
tiž zmizet. Vedle řady jiných firem v mrakodrapu úřadovaly 
manhattanské pobočky přesně těch složek, které měly tero-
ristickým útokům zabránit – místní oddělení FBI, tajných 
služeb a pohotovostní štáb. Co když se ale v nich ve sku-
tečnosti útoky na New York plánovaly? V tom případě je 
přece jasné, že kanceláře, počítače, diskety, šanony a taj-
nými dokumenty naplněné šuplíky od psacích stolů bylo 
potřeba navždy zničit.

Důkazů je dost, stačí se dívat a klást nepoho-
dlné otázky. Proč hasiči vůbec nezkoušeli oheň 
uhasit? Co mělo znamenat televizní přeřeknutí 
pronajímatele mrakodrapu, že se „rozhodli bu-
dovu strhnout“ (anglicky „pull it“)? Proč se ofi-
ciální vyšetřovací komise k 11. září pádem tře-
tího mrakodrapu vůbec nezabývala? A  proč 

úřady hned veškerou ocel ze zhroucených pilířů odvezly, 
roztavily a vyrobily z ní vojenskou loď?

A do toho velkolepého spiknutí jsou namočená i main-
streamová média. Jak si jinak vysvětlit, že BBC v živém 
vstupu informovala o zhroucení věže číslo 7 dříve, než 
ve skutečnosti spadla? Věděli snad o všem novináři předem 
od svých zdrojů v tajných službách? A jak to, že se přerušil 
signál mezi studiem a zpravodajkou z New Yorku zrovna 
v době, kdy začala o pádu věže číslo 7 hovořit? Nepřerušili 
snad spojení dramaturgové ve chvíli, kdy poznali, že svou 
tajnou informaci vysílají předčasně? Pochybností je tolik, 
že udivuje především jedna věc – proč se o nich mnohem 
více nepíše a nediskutuje? Několik čtenářů se v minulosti 
ptalo i autora tohoto článku, proč o těchto znepokojivých 
otázkách Respekt mlčí. Jedeme v tom snad i my?

Všehoschopní
Jsou to vskutku svůdné argumenty, všechny pochybnosti 
do sebe zapadají. „Vstup do světa konspiračních teorií 
může člověka dezorientovat jako potápění v hlubokých 
vodách. Jakmile opustíte dobře známou gravitaci pevniny 
– svět toho, co vám říkají vlády, média a vlastně všichni 
kolem –, náhle se ocitnete v novém světě, kde je všechno 
možné. (...) Už není tak jasné, co je vlastně dole a co na-
hoře. V tomto světě má každý svou skrytou agendu, už 
nikomu nemůžete věřit,“ píší autoři přehledu několika de-
sítek spikleneckých teorií, který vyšel v cestovatelské edici 
Rough Guides. Vějíř teorií sahá od konkrétních podezře-
lých událostí jako smrt Marilyn Monroe až po superkon-
spirace, v nichž běh dějin řídí souručenství svobodných 
zednářů, iluminátů, Židů nebo komunistů. Od úsměv-
ných teorií o tom, jak svět stále ovládá britská královská 
rodina, až po nebezpečné Protokoly sionských mudrců, které 
přiživovaly evropský antisemitismus v desetiletích před-
cházejících holokaustu.

A opravdu, při pročítání některých tezí, jež odstartovaly 
současný boom konspiračních teorií, se u čtenáře snadno 
dostaví stavy závratě. Třeba při studiu vraždy Johna F. 
Kennedyho. Vyšlo o ní přes dva tisíce knih a oficiální verzi 
dnes podle průzkumů věří jen něco mezi pětinou a třetinou 
Američanů. Ti ostatní nejsou přesvědčeni o tom, že smrt 
prezidenta, který byl pro tolik vlivných lidí tak nepohodlný, 
mohl mít na svědomí osamělý, bláznivý střelec Lee Har-
vey Oswald. Jen se neshodnou, kdo vlastně v pozadí tahal 
za nitky. Komunisté? Italsko-americká mafie? CIA? FBI? 
Všehoschopný republikánský konkurent Richard Nixon? 
Američtí nacisté? Zednáři? Záludný viceprezident Lyndon 

Věříte snad tomu,  
že nejmocnějšího muže planety zabil 
podivín z Louisiany?
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Johnson? Pro všechna vysvětlení se najdou důkazy i motivy. 
Pochybnosti o oficiální verzi úmrtí vedou ke stejně znepo-
kojivému závěru jako v úvodu zmíněný alternativní výklad 
událostí z 11. září: ONI – mocné elity ovládající Ameriku 
a svět – se proti NÁM spikli!

„Lidé mají potřebu věřit tomu, že významné, důle-
žité události mají také významné, důležité příčiny. Proto 
jim oficiální, příliš světská, obyčejná vysvětlení nestačí,“ 
píše na webu BBC o svém výzkumu lidské slabosti pro 
spiklenecké teorie psycholog Patrick Leman. Vědci na-
příklad v jedné studii respondentům podali čtyři verze 
smyšleného atentátu na prezidenta. V jedné byl prezident 
zastřelen, ve druhé pouze zraněn, při třetí zemřel poz-
ději v nemocnici na infarkt, při čtvrté zůstal bez zranění. 
Dotazovaní mnohem častěji větřili spiknutí za střelbou, 
která skončila smrtí politika; v případech, kdy přežil, se 
spokojili s prozaičtějším vysvětlením.

Útok na USA 11. září byl tak bezprecedentní, dokonale 
provedený, spektakulární, že si přímo říká o velkolepé vy-
světlení. „Přece myšlenka, že devatenáct islamistických 
fundamentalistů mohlo unést čtyři letadla, obelstít nej-
propracovanější leteckou obranu světa, a to vše podle in-
strukcí člověka ukrytého kdesi v jeskyni v Afghánistánu, je 
tou nejdivočejší spikleneckou teorií světa. To nás přivedlo 
k tomu, že vláda a vládní úředníci v útocích hrají mnohem 
temnější, hlubší úlohu,“ tvrdí zakladatel sdružení Učenci 
za pravdu o 11. září James Fetzer a nechtěně tak svými slovy 
potvrzuje teorie psychologů.

Není podle něj zkrátka možné, aby svět a Amerika byly 
tak zranitelné, že je ohrozí parta nesnášenlivých mladíků 
– stejně jako se nechce věřit tomu, že JFK, nejmocnějšího 
muže planety, zabil čtyřiadvacetiletý podivín z Louisiany 
Lee Harvey Oswald.

K 11. září proto vzniklo více než padesát různých kon-
spiračních teorií, od myslitelných až po naprosto obs-
kurní. Tedy od teorie, že saúdskoarabské tajné služby 
o  chystaném útoku dobře věděly, ale svým americ-
kým kolegům informace zatajily. Až po teorii o tom, 
že do Pentagonu nenarazil boeing plný cestujících, ale 
Američany vystřelená raketa a že tajné služby pořád drží 
pasažéry letu číslo 77 v zajetí. Dává to přece smysl: Co-
pak mohl boeing v Pentagonu udělat tak malou díru? 
Proč vláda neukáže kvalitní záběry dopadajícího leta-
dla, které z kamer dobře střeženého Pentagonu určitě má 
k dispozici? A jak mohl únosce – pilot začátečník – pro-
vést tak náročný manévr? To prostě nemůže být náhoda.

Náhoda a nuda a mozek JFK
Na všechny uvedené pochybnosti o pádu třetího mrako-
drapu na Manhattanu existují odpovědi, jsou jen poměrně 
nudné. Výheň z požáru opravdu nebyla tak silná, aby oce-
lové pilíře věže číslo 7 úplně roztavila. Podle Federal Emer-
gency Management Agency, která zřícení mrakodrapu více 
než dva roky vyšetřovala, však byl žár dostatečný na to, aby 
porušil sváry mezi pilíři a konstrukcí budovy. To, že se pak 
věžák zhroutil do sebe – podobně jako při plánované de-

Tahal za nitky. Opravdu? (Kennedyho vrah Lee Harvey Oswald)
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molici trhavinami –, je prý vysvětlitelné neobvyklou kon-
strukcí mrakodrapu, pod nímž se nacházela stanice metra. 
Můžeme ale věřit takovým vysvětlením od úřadu, který 
přece stojí na vládní straně? 

„K řízené demolici by bylo potřeba celou věž číslo 7 pro-
špikovat výbušninami a propojit je desítkami metrů drátů,“ 
tvrdí dále například šéf největší americké demoliční firmy. 
Toho by si někdo ze stovek zaměstnanců ostatních firem, 
které v mrakodrapu zrovna jménem americké vlády nevy-
mýšlely spiknutí, nepochybně všiml. V troskách by se pak 
našly zbytky z oněch desítek metrů drátů. Ale pozor: ne-
mohla americká vláda použít nový typ výbušniny, který se 
obejde bez drátů? A copak můžeme věřit argumentům ma-
jitele demoliční firmy, která žije ze státních zakázek? Ne-
musí i on mlžit, protože by jinak přišel o práci?

Hasiči zase, alespoň podle šéfa zásahu, nezkoušeli po-
žár věže číslo 7 kropit vodou z jednoduchého důvodu. 
Po zřícení dvojčat a celodenním hašení prý už na jihu 
Manhattanu nefungovaly hydranty, vodu bylo nutné čer-
pat z řeky Hudson a hasiči se tou dobou soustředili na za-
chraňování lidí. Opravdu tomu věříte? Šéf hasičů přece 
také není nezaujatý.

BBC zase o zhroucení budovy informovala předčasně, 
protože dostala mylnou zprávu z tiskové agentury. „V chao- 
su toho dne jsme určitě řekli věci, které se pak ukázaly být 
chybnými nebo nepřesnými... Byla to chyba, nic víc,“ od-
pověděl na obvinění v roce 2007 editorial BBC. Novináři 
zkrátka nemohli bez chyb zvládat informační chaos po bez-
precedentním útoku – včetně toho, že na chvilku vypadl sig-
nál mezi New Yorkem a londýnským studiem.

Není to trochu moc náhod najednou? Ve světě konspi-
račních teorií není místo pro takové nesrovnalosti a ná-
hody. Všichni v něm jednají promyšleně, všichni mají své 
postranní cíle, nikdo jen tak nechybuje. Jen občas úplně 
nezametou stopy po svých zločinech. A to je chvíle, kdy 
musí zasáhnout poctivý, nezkorumpovaný, vždy připra-
vený konspirativní teoretik, bloger či „alternativní novi-
nář“.

Nenechá se zviklat ani tím nejbanálnějším a možná 
nejdůležitějším argumentem mainstreamu: do  případ-
ného spiknutí 11. září by musely být zapojené stovky, spíše 
až tisíce lidí. Ti všichni by si v sobě museli toto tajemství 
nést až do hrobu. I novináři z kvalitních, mainstreamo-
vých médií, kteří v minulosti odhalili nespočet skandálů 
a zločinů, by tentokrát museli mít klapky na očích nebo 
být součástí celé hry. 

Výzkumy prokázaly, že kdo má tendenci věřit spiklenec-
kým teoriím, ten obvykle příliš neuznává práci běžných no-
vinářů. Důvěra v mainstreamová média, včetně těch kva-
litních, která charakterizuje pečlivá editorská práce, přitom 
obecně klesá. Na stovkách internetových fór a blogů si dnes 
každý – nejen příznivec konspiračních teorií – může najít 
jakékoli argumenty, které potvrdí jeho výklad reality. V ky-
berprostoru jsou si najednou všechny informace rovny, re-
šeršované zprávy z The New York Times i názorové blogy 

Realita... (Trosky jednoho z dvojčat)

... a její vyvraceči: Kam se poděl mozek? (Richard gage)

Ta podoba mě dostala. (David avery)
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aktivistů, jejichž hlas by bez internetu nebyl příliš slyšet. 
Kdo chtěl v šedesátých letech hledat důkaz například pro 
spiknutí, že lidé nikdy nevkročili na Měsíc a vše byla jen 
inscenace natočená v hollywoodských kulisách, ten musel 
s hledáním těchto teorií ztratit poměrně dost času a ener-
gie. Dnes stačí pár kliků myší a na počítačovém moni-
toru se rozprostřou nečekané výklady reality. Internet navíc 
zastánce konspiračních teorií z celého světa propojil, bez 
něj by nikdy nevznikla pestrá koalice lidí, kteří teď „hnutí 
za pravdu o 11. září“ reprezentují.

Jeho prominenty jsou už citovaní Richard Gage v čele 
sdružení Architekti a inženýři za pravdu o 11. září a James 
Fetzer ze spolku Učenci za pravdu o 11. září. Fetzer je eme-
ritním profesorem filozofie, kurzů o umělé inteligenci, teo-
rii vědy a kritického myšlení; v minulosti už zpochybňoval 
pravost záběrů střelby na prezidenta Kennedyho a publiko-
val úvahy o tom, kam se poděl Kennedyho mozek. K dal-
ším ikonám hnutí patří emeritní profesor filozofie a teo-
logie David Ray Griffin a fyzik Steve Jones, muž, který 
publikoval desítky odborných článků a vynalezl malý vařič 
poháněný solární energií. Poté, co se Jones stal vyznava-
čem „skutečné pravdy“ o 11. září, poslala jej jeho domov-
ská Univerzita v Utahu na nucenou dovolenou. 
Konspirační teorii o útocích na newyorská dvoj-
čata ale asi nejvíce zpopularizoval tehdejší dva-
cátník Dylan Avery.

Proč by nemohli
Dylana Averyho nevzali na filmovou školu. On 
to ale nevzdal a rozhodl se s kamarády nato-
čit krátký film, příběh fiktivního spiknutí ko-
lem 11. září. Začal studovat průběh osudného dne a při 
tom mu to došlo: tohle není fikce, tohle je realita. „Někdo 
na internet zavěsil fotku běžné demolice a vedle toho sní-
mek padající věže Světového obchodního centra. Ta po-
doba mě dostala. Pak si k tomu začneš číst články, každý 
tě odkáže na deset nových, a než si to uvědomíš, tak je 
šest hodin ráno a ty pořád ještě sedíš u počítače. Infor-
mace tě úplně pohltí,“ vzpomínal Avery před jedenácti 
lety v týdeníku Vanity Fair na moment, kdy pochopil, 
co se 11. září opravdu stalo. A že je o tom potřeba nato-
čit dokument.

Vanity Fair výsledný film už v  roce 2006 prohlásil 
za první filmový trhák internetového věku. Snímek Loose 
Change (Drobné v kapse), který 11. září interpretuje jako 
jakýsi americký státní převrat, totiž na internetu viděly už 
miliony lidí. První verzi klipovitého dokumentu se spous-
tou rychlých střihů, krátkých otázek a odpovědí Avery 
vyrobil za dva tisíce dolarů na svém laptopu. Třetí verze 
z roku 2007 už stála dvě stě tisíc dolarů. Každá nová edice 
revidovala předchozí spiklenecké teorie. „Netvrdíme přece, 
že všechno je stoprocentně pravdivé. Víme, že v dokumentu 
jsou chyby,“ odpověděl producent filmu a veterán z Afghá-
nistánu Korey Rowe na námitky, že film obsahuje spoustu 
věcných chyb. „Nechali jsme je tam úmyslně, aby nás lidé 

mohli kritizovat, abychom je tím povzbudili k vlastnímu 
výzkumu skutečnosti.“ 

Kvůli anonymitě internetu není možné zjistit, kdo a jak 
hluboce v americké spiknutí věří. Přesto nějaká čísla se-
hnat lze. Podle průzkumu z roku 2006 například dvě tře-
tiny Newyorčanů mladších třiceti let věřily, že vláda hrála 
v útocích nějakou roli. „Když se ale podíváte přesněji na po-
drobnější otázky v podobných průzkumech, tak uvidíte, že 
respondenti už příliš nevěří konkrétním konspiračním teo-
riím. To naznačuje, že lidé tak nesnášeli Bushovu administ-
rativu, že připouštěli její spiknutí. Samotné teorie jim už pří-
liš přesvědčivě neznějí,“ řekl Respektu Mark Fenster, který 
se spikleneckými teoriemi zabývá na Floridské univerzitě.

Tvrzení, že si všechno vymysleli sami Američané, by se 
opravdu v prvních dnech po 11. září nikdo neodvážil vy-
slovit. I díky celosvětové nenávisti vůči Bushově adminis-
trativě se ale postupně stalo salonním. Jestli si Bush a spol. 
vymysleli záminky k útoku na Irák – a zde je nutné při-
pomenout, že americká vláda při jeho přípravě argumen-
tovala spikleneckými teoriemi o vazbách mezi Saddámem 
Husajnem a al-Káidou –, tak proč by si nemohli podobně 
vykonstruovat i 11. září?

Jednou z hlavních příčin rostoucího množství spikle-
neckých teorií, které se teď webem šíří prakticky ke kaž- 
dé větší události, je stále menší důvěra v  autority, 
ve státní složky, ve všechno oficiální. V šedesátých le-
tech svým vládám důvěřovaly tři čtvrtiny Američanů, 
dnes už jen čtvrtina. Do šedesátých let podle historika 
konspirací Petera Knighta lidé věřili hlavně spiknutím 
různých uzavřených menšin, ať už to byli Židé, zednáři 
nebo komunisté; od vraždy prezidenta Kennedyho se 
podezření obrací hlavně na mocné – na vlády, politiky 
a tajné služby.

Pokud věříme, že nám vládnou záludní, všehoschopní, 
mocní vykořisťovatelé, tak proč by nemohly být pravdivé 
i ty nejdivočejší teorie? Třeba že zemětřesení na Haiti způ-
sobily americké testy nové superzbraně HAARP. Nebo 
v americké pravici velmi rozšířený názor, že se Barack 
Obama ve skutečnosti narodil mimo Spojené státy, zfal-
šoval rodný list, a jeho zvolení prezidentem bylo proto pro-
tiústavní. „Prezident Obama musí teprve prokázat, že je 
americkým občanem,“ tvrdil například americký rozhla-
sový moderátor Rush Limbaugh v roce 2009, kdy Obamův 
neamerický původ připouštěla zhruba pětina Američanů.

Konspirační teorie kolem 11. září a Obamy odráží mo-
mentální polarizaci a vzájemnou nedůvěru v americké 

Pravdivé odpovědi  
mají jednu velkou nevýhodu:  
jsou prostě nudné.
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politice. Pokud byl Obama prezidentem neústavně, tak 
nebylo potřeba ho respektovat a bylo možné ho bez ser-
vítků nenávidět. Tezím o jeho narození v Keni, Indonésii, 
Francii a jinde věřili hlavně voliči republikánů, samozvaní 
konzervativci, muži a běloši. Obviněním, že George Bush 
byl 11. září 2001 schopen naplánovat hromadnou vraždu 
svých spoluobčanů, zase propadali hlavně voliči demo-
kratů, levičáci a příslušníci chudších etnických menšin. 
Autor těchto řádků při návštěvě afroamerické newyor-
ské čtvrti Harlem před sedmi lety pozoroval, jak stánkaři 
na ulici prodávají vypálená DVD filmu Loose Change hned 
vedle studií o tom, že AIDS je zbraní vymyšlenou CIA 
k omezení porodnosti černochů.

Důkazy? Děkuji, ne
Studie a filmy konspirátorů jsou si podobné. David Aaro-
novitch v knize Voodoo Histories. How Conspiracy Theory Has 
Shaped Modern History (Voodoo historie. Jak konspirační 
teorie formovaly moderní dějiny) vybral několik znaků, 
které je obvykle spojují.

Bývají populistické – autoři prokazují protilidové spik-
nutí mocné, nedosažitelné elity. Ti, kdo takové spiknutí 
odhalí, se ale také stávají svého druhu elitou. Už nejsou 
ovcemi, které si nechají lhát, ale osvícenou vrstvou, která 
poznala hlubší smysl věcí. Běžně přitom argumentují histo-
rickými precedenty. Američané si v šedesátých letech pro-
kazatelně vykonstruovali incident v Tonkinském zálivu, 
který pak použili jako záminku k prvnímu bombardování 
Vietnamu. Proč by se tedy 11. září 2001 nemohli chovat 
podle stejného vzorce?

Teoretici konspirací také neustále tvrdí, že jen kladou 
nepříjemné otázky – jenže žádná oficiální odpověď není 
dostatečná k tomu, aby jejich obvinění vyvrátila. Rádi se 
ve svých knihách a dokumentech zaštiťují experty – názor 
inženýra, vysokoškolského pedagoga, spisovatele má zvý-
šit důvěryhodnost odvážných tvrzení, oslabit dojem, že 

jde o bláznovství. Proto mají sklon při vychvalování něčí 
autority přehánět. Autoři obskurních publikací dostávají 
v knihách spikleneckých teoretiků punc vědců, analytiků, 
pedagogů. Konspirační studie mívají spousty poznámek 
pod čarou, odkazů, citací spřátelených autorů, které mají 
posílit zdání vědeckosti. Kde se to autorům hodí, tam – 
obvykle mimo kontext – sáhnou k citacím z jindy opovr-
hovaných mainstreamových médií.

Jenže spiklenecké teorie by neexistovaly, pokud by 
v historii neexistovaly opravdové konspirace. Vedle zmí-
něného incidentu v Tonkinském zálivu se třeba v osm-
desátých letech potvrdila aféra Írán-Contras. Vlivní lidé 
ze CIA a z administrativy Ronalda Reagana tehdy – 
s prezidentovým vědomím – organizovali ilegální pro-
dej zbraní znepřátelenému Íránu vedenému ajatolláhem 
Chomejním. Ze získaných peněz pak podporovali vra-
žedné milice Contras v občanské válce v Nikaragui. Po-
čátkem šedesátých let zase CIA dopodrobna rozpraco-
vala operaci Northwoods. Chtěla organizovat teroristické 
útoky na americká města, letadla a občany, které by pak 
vláda připsala komunistické Kubě a získala tím podporu 
pro svržení Castrova režimu. Projekt se však nakonec 
neuskutečnil.

Vyzradily se i jiné citlivé informace, v nichž se ne-
jednalo o  spiknutí – mučení vězňů na  Guantánamu 
a v Iráku, tajné přelety se zajatci z Bushovy „války proti 
teroru“ přes menší evropská letiště. Nepodařilo se je uta-
jit, ačkoli do nich byla zapojena jen malá skupinka poli-
tiků, vojáků a agentů. Alespoň ve srovnání s 11. zářím, 
v němž by spiknutí musely tutlat i stovky civilistů. Pří-
klad vyzrazených, velmi citlivých afér ukazuje, že no-
vináři a politická opozice neváhají zveřejnit machinace 
mocných a oponentů. Jenže pouze za předpokladu, že 
k tomu existuje dostatek hodnověrných důkazů. A to se 
navzdory všemu pátrání v případech 11. září i Obamova 
rodného listu nestalo.

Jestli konspirační teorie někde vzkvétají, 
tak v Orientu. spoluutvářejí i směřování 
tak důležitého partnera Evropy, jakým je 
Turecko. Dokonale to bylo vidět po loň-
ském neúspěšném převratu proti prezi-
dentu Erdoğanovi. 

Hned první nahodilý hovor po příletu 
na istanbulské letiště měl šťávu. „přiletěl 
jsem se podívat, jak to tady ve skuteč-
nosti vypadá,“ říkal za pasovou kontro-
lou Němec tureckého původu, který žije 
už desítky let v bavorském augsburgu. 
„Já myslím, že za  tím pučem stojí Ně-
mecko!“ „Německo?“ „Ne běžní Němci, 

ale jejich vláda, která slouží židovským sí-
tím,“ vysvětluje pán a odchází na autobus 
do města.

působilo to jako bizarní historka 
na uvítanou, v pozdějších hovorech se 
však ukázalo, že temné cizí síly v pozadí 
aktuálních událostí hledá kdekdo. Končily 
tak i některé dlouhé, seriózní rozhovory se 
vzdělanými lidmi. „Teroristický atentát na 
letišti v Istanbulu a pokus o převrat přišly 
těsně poté, co se Recep Tayyip Erdoğan 
omluvil Rusku za sestřelení stíhačky. To 
není náhoda,“ vyprávěl úspěšný podni-
katel, který při tom prstem na stůl před 

sebe kreslí písmena c-I-a. a pozor: tu-
rečtí piloti, kteří na konci roku 2015 se-
střelili ruskou stíhačku na turecko-syrské 
hranici a vyhrotili vzájemné vztahy, skon-
čili za mřížemi. prý patřili k pučistům. byli 
tedy i oni součástí dlouhodobého spiknutí 
cIa, které mělo způsobit rozkol v rusko-
-tureckých vztazích? 

Většinovým názorem u  bosporu je, 
že pokus o puč proběhl s posvěcením 
cIa a jeho smyslem bylo zbavit se pří-
liš nezávisle jednajícího prezidenta Er-
doğana. Tato teorie staví na skutečnosti, 
že většina z organizátorů puče studovala 

Za vším hledej CIA
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Za všechno mohou cyklisté
„Svět je plný nevysvětlených dat a událostí. Tajné služby 
a vojenské složky jsou zavalené informacemi, které nemo-
hou pořádně zpracovat a které se mohou zdát významné 
až s odstupem času,“ odpověděl známý levicový kritik 
amerických vlád Noam Chomsky svým příznivcům, když 
ho vyzývali, aby se k „hnutí za pravdu o 11. září“ přidal. 
„Navíc by podle mě bylo naprosto bláznivé, kdyby se ja-
kákoli vláda něco takového pokusila udělat,“ dodal kon-
krétně k teoriím o americkém podílu na útoku proti věžím 
Světového obchodního centra z roku 2001. 

Naprostá většina konspiračních teorií totiž odporuje 
tomu, jak tisícovky historiků v minulých staletích rozuměly 
pohybu dějin: jako pohybu komplikovaných společenských 
sil, kde se jednotlivá spiknutí sice mohou objevit, ale jen čas 
od času a na okraji. Události jsou ale mnohem srozumitel-
nější a jednodušeji pochopitelné, pokud věříme, že je orga-
nizují hrstky spiklenců v pozadí. Třeba ti, kdo si už před 
11. zářím nechali zaregistrovat dnes už neexistující webovou 
doménu www.wtc2001.com: organizátoři mistrovství světa 
v dráhové cyklistice. To taky nemůže být náhoda. 

REspEKT 37/2010 (TExT byL pRO TENTO spEcIÁL aKTuaLIzOVÁN.)

na amerických vojenských školách. pře-
devším pak fethullah gülen, duchovní 
vůdce hnutí, k  němuž se pučisté po-
dle vládní verze hlásili, žije v pensylvánii 
a za jeho povolení pobytu v usa se kon-
cem devadesátých let přimlouval i ně-
kdejší šéf mise cIa v Turecku. Kvůli tomu 
většina Turků považuje za vyloučené, že 
by americké tajné služby o chystané akci 
alespoň nevěděly.

Takový způsob uvažování není u bo-
sporu úplnou novinkou. I k mýtům seku-
lárního a k Evropě otočeného Turecka pa-
třilo, že strategickým cílem západu je jeho 

oslabení či rozdrobení, a konspirační teo-
rie jsou v tureckých politických debatách 
všudypřítomné a věří jim příznivci všech 
politických táborů. sám mocný Erdoğan 
často mlhavě hovoří o jakési „lobby úro-
kových sazeb“, která se snaží škodit hos-
podářskému rozkvětu jeho vlasti. a možná 
tomu opravdu věří. Šéf Erdoğanových 
poradců se v minulosti proslavil myšlen-
kou, že se prezidenta pokusila cIa řídit 
na dálku telekinezí. 

I v Turecku spikleneckým teoriím do-
dává na váze fakt, že se některé z nich 
v  minulosti potvrdily. Třeba podíl cIa 

na úspěšném vojenském převratu v roce 
1980, po němž následovaly násobně větší 
čistky než nyní. a koneckonců také vytvo-
ření gülenistického hnutí, které v Turecku 
desítky let nepochybně šířilo svůj vliv – 
a potají dostalo své lidi do tajných slu-
žeb, soudů, k policii a vybudovalo vlastní 
univerzity, média, školy, banky. Realita je 
někdy tak složitá a spiklenecká, že se ne-
lze divit tomu, když fantazie vymýšlí další 
a další divoká vysvětlení. 

Odkud že je? (Obamova školní fotografie)
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Demokracie?  
Umíme ji napodobit
S Peterem Pomerantsevem o nebývalých 
možnostech, jednom carovi a opravdu  
čistém městě
ON DŘ EJ Ku N DRa / fOTO M I LaN JaROŠ

Televize byla vždy  
chápána jako klíč  
k udržení moci.

„Nic není pravda a všechno je možné“. Tak po-
jmenoval britský televizní producent Peter Po-
merantsev svou knihu o Putinově propagandě 
a ruských médiích, která v ní hrají hlavní roli. 
Utahování režimu a manipulaci reality sledoval 
na vlastní oči, v Rusku působil v letech 2001–
2006 a dodnes se tam vrací. „Pro nacisty byla 
důležitá ideologie, Putin je ohebnější, netrvá 
na jedné. Lidem nabízí jakousi řízenou demokra-
cii. Kreml chce udržovat lidi v neustálé paranoii. 
Chtějí, aby lidé byli pasivní a zmatení a k tomu 
napomáhá masivní propaganda,“ říká.

 

Vaši rodiče emigrovali ze Sovětského svazu v se-
dmdesátých letech a vy sám jste většinu života 
prožil v Británii. Proč jste se vlastně na začátku 
milénia do Ruska vydal?

Nedlouho před tím, než jsem zamířil do Moskvy, jsem do-
končil Univerzitu v Edinburghu a zkoušel se prosadit jako 
televizní producent. Na Západě je obrovská konkurence, 
Rusko bylo kolem roku 2000 zemí nebývalých možností. 
Zábavní průmysl byl na vzestupu, byl tu neuvěřitelný hlad 
po nových formátech. A já chtěl dělat reality show a zá-
bavné dokumenty.

Jaká byla moskevská atmosféra té doby?
Právě vrcholil ropný boom, ekonomika byla na vzestupu 
a město vyzařovalo atmosféru zlatého věku Anglie za krá-
lovny Alžběty I. a ekonomické prosperity a kulturního 
vření New Yorku dvacátých let minulého století. 

Všude plno veselí, nevázanosti, úspěchu, bezstarost-
nosti, chaotičnosti i dekadence. Začal jsem pracovat pře-
vážně pro televizní stanici TNT – i ona šla nahoru. Rusko 
mělo nejrychleji rostoucí televizní trh v Evropě a tekly 
do něj obrovské částky. Což vytvářelo příležitosti pro lidi 
jako já. Nevadilo, že v Británii jsem nepatřil ke špičce ani 
nebyl v oboru desítky let. V Moskvě se na mě většina lidí 
díky britské zkušenosti dívala jako na západního experta 
a to mi otevíralo dveře. Mohli mi říkat „Pjotr“, ale pro ně 
jsem byl raději „Píííítrrrr“.

Ale u moci už byl Vladimir Putin. Tehdy se ještě 
neprojevovalo jeho autoritářství, kterým postupně 
utáhl šrouby?

Náznaky, že režim může být nebezpečný, tu byly, ale pů-
sobily spíš záhadně a neobvykle, nikdo se jimi příliš ne-
zabýval. Ne jako nyní, kdy již Vladimir Putin naplno 
odkryl karty.

V čem přesně spočívala vaše práce?
Náš kanál byl převážně zábavní, hodně apolitický. Mým 
úkolem bylo pravidelně rozesmát a rozplakat sto dvacet 
milionů Rusů. A přesně o to jsem se snažil.

Přesto jste hodně pronikl do zákulisí ruských mé-
dií.

Televize má v tamní společnosti a hlavně mezi politiky 
úplně jiné postavení než v Evropě. Není to jen jakýsi kul-
turní fenomén. Od marxistických dob byly propaganda 
a kultura vždy chápány společně jako nástroje k proměně, 
k ovládnutí a kontrole společnosti. A kdo propagandu 

dělá, je mezi Rusy považován skoro za poloboha. 
Televize a další média byly v Rusku vždy vnímány 
jako klíč k udržení moci. Ostatně první věc, kte-
rou Putin udělal, když se na přelomu milénia do-
stal do Kremlu, nebylo převzetí důležitých firem, 
energetiky a silových složek, ale právě médií. Cí-
leně zvyšoval vliv především v televizích, které 
mají největší dopad na společnost.
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TNT nebyla politická stanice, ale přesto: nepřispí-
vali jste k tomu, co popisujete?

Samozřejmě tu byla taková obava. Vzpomínám si, jaké 
dohady mezi námi panovaly ohledně toho, jak přistoupit 
k zobrazování žen. Přišel totiž nový trend oslavovat silné 
ženy a TNT se na něm nakonec podílela jednou ze svých 
největších show nazvanou Vdaná s dětmi. Byl to obrov-
ský hit o energické, nebojácné a odvážné ženě, kterou ničí 
a trýzní její muž. Ruské ženy se v tom našly, bylo to vlastně 
poprvé po dlouhé době, kdy byly takhle vyzdviženy do po-
předí. Takže zpětně viděno ano: byli jsme součástí širšího 
a dobře promyšleného systému, který postupně upevňoval 
Putinovu vládu.

Spasitel
Co je podstatou Putinova systému?

Kreml vytvořil zcela nová pravidla fungování autoritářské 
společnosti. Pro nacisty byla důležitá ideologie, jež slou-
žila k indoktrinaci společnosti. Putin je v tomhle směru 
daleko ohebnější, netrvá na jedné ideologii, lidem naopak 
nabízí jakousi řízenou demokracii. Když si zapnete ně-
jaký kanál, nebudete mít problém dříve či později nara-
zit na pravicově argumentujícího člověka, který podpo-
ruje Kreml. A stejně tak na levicově smýšlejícího, který 
rovněž podporuje Kreml. Budou se mezi sebou klidně 
hádat, ale nakonec se shodnou na jediném – na Putinovi. 
Cílem je skrze zdání plurality a kontrastu vyzdvihnout 
Putina jako spasitele.

Kdo tohle všechno organizuje?
Dřív to byl ředitel Putinovy administrativy Vladislav Sur-
kov, který má aktuálně na starosti vztahy s Jižní Osetií, 
Abcházií, Gruzií a Ukrajinou. V jeho kanceláři se ko-
naly každý pátek porady, kam chodili ředitelé televiz-
ních stanic, významní novináři, lidé s vlivem na společ-
nost – a Surkov je ovládal jako čaroděj Oz. Na každého 
měl telefon, říkal jim, co vysílat, jak věci interpretovat tak, 
aby to bylo výhodné pro prezidenta. Vždy bylo stanoveno 
ústřední téma týdne, například chaos na Ukrajině, a to se 
pak zpracovávalo v různých podobách. Život se stal jed-
nou velkou reality show. Můj kolega z ruské vládní te-
levize Michail Leonťjev na jedné z porad řekl: „Všichni 
víme, že žádná skutečná politika není, celý svět ví, že se 
už žádné skutečné volby nekonají, přesto musíme v divá-
cích stále vzbuzovat pocit, že se něco děje.“

Surkov se staral jen o média?
Jeho záběr byl širší, právě on se podílel na  stvoření 
onoho modelu řízené demokracie. Aby vzbudil pocit 
svobodné politické soutěže, zakládal opoziční strany 
a podporoval jejich lídry. Kreml tak měl pokryto, že 
nebudou ohrožovat Putina, a zároveň tím manipuloval 
veřejnost, že prezident přece není žádný autoritář. Jindy 
zase vdechl život občanským sdružením hájícím práva 
menšin, a proti nim vytvořil nacionální uskupení, která 
chtěla menšiny zašlapat do země. Podívejte se na pre-
zidentské volby v roce 2012. Proti Putinovi kandidoval 
miliardář Michail Prochorov a hned se mluvilo o tom, 
že jde o soutěž. Jisté je, že k Prochorovově porážce Pu-
tinovi stačilo, když na něj nechal vytáhnout fotografie 
z jeho divokých večírků ve francouzském Courchevelu 
– a on z politiky odešel.

Kdo je výkonnou hlavou propagandy nyní?
Po Surkovovi to převzal jiný technolog moci Vjačeslav 
Volodin a několik dalších lidí. Model řízené demokracie 
přejmenoval na „soutěž beze změn ve vládě“. Což není nic 
nového. Už v roce 2003 tehdejší předseda parlamentu Bo-
ris Gryzlov řekl, že „duma není místo pro debatu“. Kreml 
nyní vytvořil celé opoziční bloky, aby uspokojil hlad části 
společnosti po opozici, ale tu skutečnou vymazal.

Proč si lidé nechají takhle vymývat hlavu?
Nemluvil bych o  vymývání, veřejnost na  tu hru vě-
domě přistoupila. Oni rozumí tomu, co vidí; vědí, že jde 
o frašku. Cíl je dát lidem pocit politické plurality a sou-
časně zábavy. Ale zároveň jim vyslat jasný vzkaz, že vše 
je hra – a nemyslete si, že ji můžete změnit. Protože my, 
Kreml, kontrolujeme všechny výstupy. Ať jste na pravici, 
na levici nebo jste liberálové, všechny vás máme pod jed-
nou střechou a všichni jste pod naší mocí. Putin neříká: 
„Věřte v tuhle stínovou demokracii.“ Říká: „Tady vám 
dávám vaši demokracii.“ Umíme ji napodobit. Takže si 
v klidu sedněte před televize, trochu upusťte páru, dejte 
si pivo a bavte se. A hlavně se o nic nesnažte. To je zvláště 
odstrašující a paralyzující.

A jakou roli v té hře obrazů hraje sám Putin?
Díky médiím může v jednu a tu samou chvíli vystupovat 
vůči jakémukoli publiku v jakékoli roli. Jako starostlivý 
vládce, jako neústupný muž, válečník, smířlivec, byznys-

men, otec rodiny… Vždy si ale dává záležet, aby 
jedno bylo jasné: že hlavou systému je on. Pravi-
delně zasedne do čela velkého stolu se všemi regi-
onálními vládci Ruska. Začne je školit, dávat jim 
příkazy, vyptávat se. Vysílá to vždy televize a dává 
si hodně záležet, aby scéna působila jako z gang-
sterky. Každý chápe, kdo tu míchá a rozdává karty.

Ovládání společnosti skrze média však není Pu-
tinův nápad.

Lidé vědí,  
že jde o frašku.  
Přesto na ni přistoupili.
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To ne, ale dotáhl ho dál. Za rané vlády Borise Jelcina byl 
Putin v podstatě nikdo. Pak ale viděl, jak televize stvořila 
nové Rusko a pomohla Jelcina udržet u moci. Mediální 
magnáti Boris Berezovskij a Vladimir Gusinskij, jejichž 
byznys souvisel s Jelcinovým úspěchem, vytvořili přes svá 
média zdání, že když v té době hodně nepopulární Jelcin 
nezvítězí, bude to katastrofa. Že se k moci opět dostanou 
komunisté a zemi rozvrátí. Řada zpráv byla tendenčních 
a zmanipulovaných v Jelcinův prospěch a on díky tomu 
vyhrál. Putin pochopil, že kdo drží média, ovládá vše. 
Klasické autoritářské režimy stojí většinou z osmdesáti 
procent na násilí a z dvaceti na propagandě. U Putinova 
autoritářství je to přesně naopak. Dvacet procent násilí, 
osmdesát propaganda. Stačí mu zavřít pár lidí a přes mé-
dia tu zprávu všem doručit.

Náhoda? Neřekl bych!
Může se tedy prosadit někdo z opozice?

Je to složité. Pokaždé když se zjeví skutečně autentická figura 
nezávislá na Kremlu, první věc, kterou Putin a jeho lidé udě-
lají, je jeho kompromitace v médiích. Ale opět chytře, když 
začnou tvrdit, on je vlastně jedním z nás. Roli, kterou má, 
má proto, že jsme to tak rozhodli, tvrdí Kreml. S tím, že do-
tyčný vlastně není skutečný opozičník, takže mu nevěřte…

V roce 2015 byl zavražděn skutečný lídr opozice 
Boris Němcov. Vyrostl od té doby nějaký jeho ná-
stupce?

Část lidí v opozici je velmi optimistická a tvrdí, že Putinův 
systém je založený na lži a že se časem zhroutí. Tohle pře-
svědčení je důležité, jakkoli nyní nemají sílu prosadit změnu. 
Velmi silným opozičníkem je každopádně Alexej Navalnyj. 
Není píárovým projektem Putina, je to skutečný politik, 
který si stoupne před lidi, má autentické názory a chce vás 
o nich přesvědčit argumenty. Němcov byl figura, která spíše 
spojovala starou gardu liberálů s novými tvářemi.

Jak s odstupem čtete jeho smrt?
Samozřejmě nemůžu říct, kdo to udělal. Nevěřím však 
verzi, která je prezentovaná – tedy že to udělali lidé ko-
lem čečenského prezidenta Kadyrova, který je líčen jako 
vzpurný a na Putinovi nezávislý regionální vládce. V sys-
tému, kde Putin kontroluje v podstatě vše, si nedokážu 
představit, že by to tak bylo. Zvlášť když k vraždě do-
šlo spektakulárním způsobem přímo pod okny Kremlu. 
Verze s Kadyrovem může být součástí řízené propagandy. 
Ruská propaganda má řadu překvapivých a nečekaných 
tváří. V historii jsme věděli, že slouží k tomu, aby lidi do-
nutila zabíjet druhé, nebo naopak pochodovat či agitovat 
v něčí prospěch. To už neplatí.

V čem tahle nová tvář spočívá?
Rozfoukávat různé konspirační teorie, což je cesta, jak 
zcela zabetonovat možnost jakékoli debaty. Nemluvím 
jen o politice a tajných službách. Ruská propaganda šíří 

pETER pOMERaNTsEV (40)
Narodil se v sssR v Kyjevě. Jeho otcem je ruský básník a novinář Igor 
pomerantsev. Když mu byl necelý rok, rodina opustila sssR a usadila 
se v Mnichově a Londýně. po univerzitě se v roce 2001 přestěhoval 
do Ruska, kde pracoval pro televizní kanál TNT. Kvůli rodině a rostoucímu 
autoritářství prezidenta putina se o několik let později vrátil do Londýna, 
kde působí jako televizní producent. Kromě tvorby nových televizních 
formátů je považován za předního znalce ruské propagandy. pravidelně 
přispívá do řady světových médií včetně The atlantic nebo The guardian, 
zároveň je analytikem prestižního think tanku Legatum Institute. V Česku 
mu vyšla knížka Nic není pravda a všechno je možné, kde popsal své 
zkušenosti s ruským mediálním byznysem a propagandou. 
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konspirační teorie úplně o všem. Vše je možné 
a nic není pravda. V takovém prostředí ne-
může fungovat kritické myšlení, vše je rela-
tivní. Řeknu vám příklad. Ultrakonzervativní 
novinář a moderátor Dmitrij Kiseljov ve svých 
pořadech neustále pracuje se zavádějícími nebo 
zcela nepravdivými ujištěními. Třeba že Švédové mají se-
xuální vzdělávací program, z čehož podle něj vyplývá, že 
pedofilové získali vedoucí roli a klíčová místa v Evropské 
unii. Dokola to opakuje, jeho oblíbená fráze v téhle sou-
vislosti je: Náhoda? Neřekl bych! Jindy tvrdí, že Švédové 
ztratili v minulosti část svého území, a proto nyní chtějí 
přepadnout Rusko.

Tomu přece lidé nemohou věřit…
Součástí propagandy je důraz na řeč a jazyk. Kreml tomu 
věnuje velkou pozornost a má výsledky. Opakovaně jsem 
se setkal s tím, že lidé zmíněné bizarní argumenty použí-
vají v běžné komunikaci. Třeba že NATO je příliš velké, 
a proto chce zničit Rusko. Nedá se proti tomu moc argu-
mentovat, jde o zakořeněné představy. Propaganda takhle 
oživuje i dávno zasunutá traumata. Připomíná rozpad So-
větského svazu, úpadek Ruska v devadesátých letech, gu-
lagy, Stalina. Ale nikoli tak jako v psychologii, kdy ně-
jaké téma otevřete a mluvíte o něm, abyste mu porozuměl 
a odblokoval ho. Tady jde jen o to ony temné věci neustále 
nadhazovat, ale nedebatovat o nich. Jeden z největších 
kanálů NTV pracuje se strachem. Netlačí do lidí, že je 
čeká skvělá budoucnost, jako by to dělala klasická propa-
ganda. Ale naopak: Všude jsou vrazi, gangsteři, všechno 
je hrozné, Ukrajina je plná fašistů, všichni po vás jdou.

Co to má v lidech vyvolat?
Pocit permanentního znepokojení: byli jsme poníženi, 
Stalin nás ranil, všichni nás zraňují, máme důvod se bát. 
To vede k hněvu vůči okolnímu světu, vnitřním nepřáte-
lům, vůči sobě samým, a naopak k semknutí se za vůd-
cem. Snadněji si pak řeknete, my přece Kreml potřebu-
jeme. Putin přijde a ochrání nás. On jediný nás ochrání. 
Často je v médiích líčen jako muž, který je jediný nad 
vším tím chaosem, cynismem a negativními věcmi. Je vy-
kreslován jako novodobý car. Jedna populární píseň o něm 
zpívá jako o muži, kterého by chtěly všechny ženy. Putin 
nepije, Putin nekouří, toho bych chtěla mít doma, zpívá 
její autorka.

Nakolik je vše koordinované a  řízené opravdu 
z jednoho centra?

Lidé jako Surkov nebo Volodin instinktivně vycházejí 
vstříc pocitům společnosti. Nemyslím si, že by vše bylo 
sekundu po sekundě plánované. Kreml chce každopádně 
udržovat lidi v neustálé paranoii. Nechtějí davy v ulicích, 
toho se bojí. Chtějí, aby lidé byli pasivní a zmatení.

Nakolik Putin věří tomu, co vytváří?

Díky němu je NATO vnímané jako nepřítel, Ukrajina 
jako zločinný stát a tak dále. Je proto celkem jedno, co si 
doopravdy myslí; důležité je, že vytvoření falešné reality 
umožnil. A každým svým krokem ji přetváří v realitu sku-
tečnou. Víte, jak jde dnes rychle vydělat v Rusku peníze? 
Půjdete do sídla kontrarozvědky FSB nebo do Kremlu 
a řeknete, že máte program, který Rusko ochrání před 
sociálními sítěmi. Nebo že víte, jak ještě efektivněji než 
nyní šířit ruskou propagandu do Evropské unie. Nebo co-
koli podobného. A peníze jsou vaše.

Co byste si přál?
V souvislosti s  ruskou válkou proti Ukrajině se 
v zemích Evropské unie včetně Česka objevila řada 
anonymních webů, které šíří ruskou propagandu 
a stále jich přibývá. Debaty pod články západních 
médií jsou zaplaveny ruskými trolly. A v čím dál 
více zemích také vysílá proruská stanice Russia 
Today. Co se ví o jejím zázemí a expanzi?

Byla vytvořena, aby konkurovala globálním západním 
médiím BBC World Service, Deutsche Welle, CNN, 
Al-Džazíra. Když si ji pustíte, snadno budete mít pocit, 
že jste si naladili západní stanici. Znělkami, střihem 
zpráv, dynamikou, barvami… Z dvou tisíc zaměstnanců 
je dvě stě anglických rodilých mluvčích, vše ale koor-
dinuje ruské ministerstvo zahraničí. Jeden bývalý za-
městnanec britské mutace to popsal těmito slovy: „Jsme 
tam, aby to znělo anglicky, a kontrolujeme gramatické 
chyby. Není to normální kanál, kde můžete prosadit své 
nápady a pohledy, klíčová obsahová rozhodnutí dělají 
ruští editoři.“

Jak to vypadá v praxi?
Během války v Gruzii, v roce 2008, neustále na zpra-
vodajské liště a poté ve zprávách opakovali, že v Osetii 
došlo ke genocidě. A to v době, kdy pro to nebyly dů-
kazy a nikdo to nepotvrdil. Tvrzení podporovalo mocen-
ské zájmy Ruska, které chtělo Osetii od Gruzie odtrh-
nout. Zvěsti o genocidě mu k tomu dodávaly legitimitu. 
Takových příkladů je řada. Když Russia Today vysílá 
o ruských politicích, je k nim velmi vstřícná. Před ča-
sem zpovídali prezidenta Putina a padaly otázky typu: 
„Pane prezidente, opozice je poměrně slabá, jakou opo-
zici byste si přál?“

Hlavní náplní je tedy vychvalování Kremlu, nebo 
spíš oslabování Západu?

Vychvalování je menší část vysílání. Hlavní náplní jsou 
takzvaně jiné zprávy, které jinde tolik nenajdete. Pravi-

Putin je líčen jako muž,  
který všechny ochrání.
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delně vysílali o Nigelu Farageovi, který vyvedl Británii 
z Evropské unie, svůj pořad tu měl Julian Assange. Hodně 
prostoru zabírají konspirační teorie k 11. září nebo repor-
táže o hnutí Occupy. Stanice ale získala i práva na show 
veterána americké žurnalistiky Larryho Kinga. To jí dává 
punc normality a jejich pohledu na svět naopak větší dů-
věryhodnost. Jeden z šéfů stanice Alexander Nikolov to 
shrnul slovy, že misí Russia Today je prezentovat ruský 
pohled ve světě. Tedy neusilovat o kritickou novinařinu, 
ale opět šířit hlavně propagandu.

Evropská unie se rozhodla, že chce ruské pro-
pagandě čelit. Věc má na starosti unijní minist-
ryně zahraničí Federica Mogherini. Jste s ní v kon-
taktu?

S ní přímo ne, ale s lidmi, kteří pro ni pracují. Faktem je, 
že Unie by měla reagovat pružněji, což se zatím moc ne-
děje. Všechno trvá moc dlouho.

Jak proti ruské propagandě nejefektivněji bojo-
vat? Část lidí navrhuje opět propagandu…

Evropská unie stojí na jiných hodnotách než Rusko. Patří 
k nim svoboda slova a vyjadřování, ne uzurpování si je-
diné pravdy. Tohle cesta není. Jednou z možností je pod-
porovat alternativní ruská média a novináře. Aby v Rusku 
znělo více jiných než prokremelských hlasů. Ne však vy-

tvořit jeden velký kanál, spíše více menších, které se bu-
dou dostávat k různým typům publika. Západní média 
by se rovněž měla pokusit o větší expanzi, mluvím o BBC 
nebo Reuters. Co se týká situace uvnitř Evropské unie, 
tématem propagandy by se měly zabývat například tajné 
služby. Měly by rozkrývat často anonymní provozova-
tele propagandistických médií, zda nejsou v rozporu se 
zákonem, jestli za nimi nestojí oligarchové s kriminální 
minulostí. A v západních médiích by měli pracovat spe-
ciální editoři, kteří by střežili, aby se do nich nedostaly 
dezinformace.

Do Ruska se opakovaně vracíte. Jak byste popsal 
nynější atmosféru Moskvy?

Pořád je to velmi chaotické a bláznivé město. Po protes-
tech opozice, kdy proti Putinovi vyšlo do ulic nejvíc lidí 
za dobu jeho vlády, se ale jedna věc změnila. Moskva má 
nového starostu a ten se snaží dostat město na evropské 
standardy – tedy v rámci ruských možností. Vznikl tu 
nový trh a nový park v centru. Je tam hřiště na plážový 
volejbal, kolem trendy podniky a biokavárny, v pod-
statě ráj pro hipstery. Podívali se na protesty a položili 
si otázku, co lidé chtějí. Evropsky spořádané město? Tak 
jim ho dáme. Vše je teď opravdu čisté – a opravdu fa-
šistické. 

REspEKT 31/2015
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#mujerasmus
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Největší lži, 
dezinformace
(a fake news) 
dějin
Srovnávat události staré několik stovek let 
(nebo i tisíciletí) se současností může být 
pošetilé. Ale lidské dějiny nabízejí nepočí-
taně úskoků, dezinformací a záměrně fa-
lešných zpráv, které ovlivnily chod světa. 
A  nakonec – ukazuje se, že fake news 
a  falšování skutečnosti fungují stejně 
dobře v  dnešních volebních kampaních 
jako ve starověké politice.

Velké egyptské vítězství
Turisté v egyptském Abú Simbelu dnes obdivují 
reliéfy na vnitřních zdech chrámu, kde je v samém 
centru vyobrazen faraon Ramesse II. Veliký (dnes 
považovaný za největšího z egyptských vládců) 
a sám poráží na hlavu chetitské vojsko ve velkém 
vítězství u Kadeše. Ofi ciální egyptská verze zní tak, 
že Ramesse dokonce Chetity porazil úplně sám, 
protože „žádné vozy, žádný voják armády, žádný 
štítonoš nebyl se mnou, a (...) já jsem našel množ-

ství vozů, v jejichž středu já jsem bil nepřátele a ni-
čil jejich vozy“, jak nechal o sobě faraon vyprávět.
Zcela spolehlivá fakta o asi největší vozové bitvě 
dějin nemáme, ale nepřímo lze s velkou dávkou jis-
toty vyvodit, že u Kadeše to pro egyptskou armádu 
dopadlo přinejlepším remízou. Postup Ramesseho 
vojska na Blízkém východě byl nadobro zastaven, 
chetitskou říši se rozvrátit nepodařilo, egyptská ar-
máda byla vyčerpaná. Obdivované, přes 3000 let 
staré rytiny jsou velkou propagandistickou lží.

Gliwická provokace
Dnes na  tom místě stojí nejvyšší dřevěná kon-
strukce v Evropě a gliwická rádiová věž, nedaleko 
Katowic, je historickým památníkem. Na  konci 
srpna roku 1939 zde proběhla operace nacistické 
armády, na  jejímž konci byla vymyšlená zpráva 
světu – kterou následoval začátek druhé světové 
války.

Dnešní Gliwice (tehdy Gleiwitz) byly německé 
hraniční město. Nacisté zinscenovali polský útok 
na zmíněnou věž – pochopitelně neúspěšný, ne-
boť včas zmařený. Sedlák Franciszek Honiok, slez-
ský Němec, známý svými sympatiemi k Polsku, byl 
možná první obětí válečného běsnění. Byl zavraž-
děn den předtím gestapem pomocí injekce s je-
dem, jeho mrtvola byla převlečená za vojenského 
sabotéra, postřelená a pohozená nedaleko místa 
údajného konfl iktu.

Den nato, 1. září 1939, pozvali nacisté na místo 
americké reportéry, ale nad přístupem k informa-
cím měli samozřejmě plnou kontrolu. Je třeba říct, 
že mezinárodní veřejné mínění bylo k německé 
verzi událostí velmi skeptické. To ovšem nezabrá-
nilo Německu v ten samý den napadnout Polsko 
a rozpoutat druhou světovou válku.

Americké zbraně v Československu
Sovětští vládci koncem šedesátých let pocho-
pitelně na mínění svých občanů nedali, ale před 
tak razantním krokem, jako je okupace spojenec-
kého státu, přece jen uznali jistou hru s veřejností 
za nutnou. V průběhu léta 1968 proto sovětské listy 
(jako první Pravda, pak se přidávaly další) přichá-
zely se senzačními a opravdu překvapivými odha-
leními.

Na české straně hranic se západním Německem 
se našly tajné skrýše zbraní, a aby američtí opera-
tivci při akci nepropadli zmatení, byly některé ozna-
čené „Made in USA“. Oznámila to Pravda s tím, že 
sovětská rozvědka zachytila informace o tajném 
americkém plánu na likvidaci československé ko-
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munistické vlády. Takových skladů a skrýší se na-
konec podle sovětského tisku našlo hned několik.
Byla to operace tehdejšího šéfa KGB (a pozděj-
šího sovětského vůdce) Jurije Andropova. Pomocí 
veřejné dezinformační kampaně vytvářel tlak na ty 
členy sovětského politbyra, kterým zadusit praž-
ské jaro pomocí vojenské síly přišlo až příliš tvrdé 
a  riskantní. Mezi ty patřil i Brežněv a předseda 
vlády Kosygin, nejvýše postavení politici tehdej-
šího SSSR. Články v novinách samozřejmě ne-
byly jedinou zbraní, KGB manipulovala i neveřejné 
zprávy a důkazy, které dodávala přímo politikům. 
Andropov, jak známo, slavil o několik týdnů poz-
ději úspěch.

Trojský kůň
Dodnes běžná metafora má reálný základ – aspoň 
do značné míry. Úskok s velkou dřevěnou obětinou 
je ukázkou nekonvenčního válečnictví, tahem, jak 
ukončit krvavý a nekonečný konfl ikt.

Příběh o obřím koni, kterého řecká armáda za-
nechala jako záruku šťastné plavby domů na po-
břeží, a Trojanech, kteří jej zčásti ve vítězné eu-
forii a zčásti z pomstychtivosti vtáhli za městské 

hradby, je dobře známý. Bojovníci ukrytí v dřevě-
ném těle v noci otevřeli brány města navrátivším 
se řeckým bojovníkům a Troja padla.

Snad tedy jen upřesnění – podle některých 
historiků nebyl trojský kůň ve skutečnosti socha, 
ale velké beranidlo s koňskou hlavou. A trojský 
příběh nám přinesl ještě jednu metaforu – Ka-
ssandru, člověka, jehož varováním nikdo nevěří 
a všichni nad ním mávají blahosklonně rukou, až 
je pozdě.

Dreyfusova aféra
Politický skandál, který trval v letech 1894–1906, 
otřásl Francií a změnil ji i svět. A také dodal světu 
symbol nespravedlnosti. Armádní důstojník židov-
ského původu Alfred Dreyfus byl na základě faleš-
ných důkazů dvakrát odsouzen za velezradu, strávil 
pět let na Ďábelském ostrově, nakonec byl osvobo-
zen a rehabilitován. Vedení armády i vrcholní po-
litici už od počátku vyšetřování věděli, že Dreyfus 
není tím, kdo vyzradil vojenská tajemství Německu, 
přesto z politických důvodů manipulovali soudy.

Aféra nesla mnoho znaků známých i dnes. Anti-
semitismus, ve francouzské společnosti přítomný 
i předtím, povýšila na akceptovatelný postoj. Zá-
roveň ale posílila republikány na úkor nacionalistů 
a monarchistů. V každém případě rozštěpila Fran-
cii na dvě části a hádky o důstojníkově vině či ne-
vině rozdělovaly rodiny a přátelství. Jedním z repor-
térů, přítomných soudnímu jednání, byl i Theodor 
Herzl. Znechucený protižidovskou hysterií se utvr-
dil v tom, že Židé potřebují vlastní stát – a sionis-
tické hnutí bylo defi nitivně na světě. 

61

f
O

TO
 g

E
T

T
y

 I
M

a
g

E
s

f
O

TO
 g

E
T

T
y

 I
M

a
g

E
s



62

Most na druhý břeh
Jak fungují Parlamentní listy
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ediálnímu byznys-
menovi Michalu Vo-
ráčkovi se bezesporu 
podařil obchodní 
majstrštyk. Před 
sedmi lety se rozhodl 
zariskovat a vložil pe-
níze do rozjezdu no-
vého média, kterému 
dával šanci málokdo. 
Teď se může spoko-

jeně usmívat. „Investice se zhodnotila,“ říká podnikatel, 
který nedávno prodal další balík akcií v Parlamentních 
listech senátoru Ivo Valentovi a stal se jen třetinovým 
podílníkem. 

Voráčkovi se však nepovedl jen dobrý obchod. Mé-
dium, které vybudoval, je dnes nepřehlédnutelné a vy-
volává spousty emocí. Pro jedny jsou Parlamentní listy 
serverem, který dává výrazný prostor konspiraci a dezin-
formacím, pro druhé jsou kotvou, jíž můžou věřit. Tento 
titul každopádně přinesl zcela nový způsob, jak se dají 
prodávat a konzumovat informace. Se všemi riziky, jež 
k tomu v dramaticky se proměňujícím mediálním světě 
patří. 

Výbušná kombinace
Kdo v prvních letech zavítal do redakce Parlamentních 
listů, jen těžko si mohl toho nápisu nevšimnout: „Článek 
do půl hodiny, analýza maximálně hodinu.“ Slogan, který 
visel novinářům nad hlavou, jim měl připomínat dravost 
redakce, v níž pracují. Koncept Parlamentních listů byl 
od začátku postaven na tom, že veřejnosti nabízejí co nej-
víc zpráv a pokud možno ve chvíli, kdy se dějí. 

Obchodní model spočíval v získání maxima čtenářů 
s minimálními náklady. Na chrlení článků byli najímáni 
studenti nebo novináři bez větší praxe, kteří pracovali 
ve třech směnách. První nastupovala v šest hodin ráno, 
poslední končila po desáté večer. A tak je tomu dodnes. 
Ranní směna dostává hned z tiskáren čerstvé noviny, je-
jichž články kopíruje a zhutňuje do kratších materiálů. 
Přes den pak další směny sledují tiskové konference po-
litických stran nebo to, co běží ve zpravodajských tele-

Návykové médium.
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vizích a na sociálních sítích. A znovu to „překlápějí“. 
Kouzlo Parlamentních listů ale spočívá v jedné podstatné 
novince: vedle přepisování novin se redakce od začátku 
soustředila na produkci materiálů, v nichž šlo vždy o ně-
jaký výbušný konflikt. 

Od tvrdého vzájemného obviňování se politiků ze 
zlodějin přes osočování Romů až po vykreslování uprch-
líků jako nebezpečných teroristů. Stejné články je sa-
mozřejmě možné nalézt i v dalších médiích, v Parla-
mentních listech však byl každý takový materiál opatřen 
velmi emotivním titulkem včetně vulgarit. Na tom, co 
bylo pro ostatní redakce buď za jejich etickou hranou, 
nebo na to nenašly odvahu, začaly Parlamentní listy, 
které vycházejí v internetové podobě, stavět svoji po-
znávací značku.

A  evidentně to zafungovalo. Po  roce od  spuštění 
webu měly čtvrt milionu unikátních přístupů za měsíc, 
což byl pozoruhodný nárůst. Dnes jich mají přes osm 
set tisíc, jsou osmým nejčtenějším zpravodajským webem 
v zemi, expandovaly na Slovensko a chystají se proniknout 
i na několik dalších evropských trhů.

Jako droga
Michal Voráček sedí ve  své oblíbené restauraci Chef 
na Žižkově a jako vášnivý kuřák si pochvaluje, že si tady 
může kdykoli zapálit. Kouř je cítit i při příchodu do re-
dakce Parlamentních listů, Voráček v nich každopádně 
zanechal daleko viditelnější otisk než jen liberální pro-
středí k milovníkům dýmu.

Právě slovo „liberální“ Voráček volí, když má popsat, 
proč se do Parlamentních listů vlastně pustil. „Cílem bylo 
vytvořit prostor maximálně otevřený všem politickým 
a společenským názorům,“ říká Voráček. Původně to ne-
byl jeho nápad. V roce 2009 za ním přišli dva mladí novi-
náři Jan Holoubek a Jiří Čermák, kteří se v té době zabý-
vali vývojem zpravodajských webů. Všimli si, že na trhu 
vychází na křídovém papíře za 225 korun lobbistický ča-
sopis s názvem Parlamentní listy, skoro nikdo ho ale kvůli 
vysoké ceně nekupuje. 

Jeho mottem bylo „tvořit most názorů mezi veřejností, 
podnikatelskou sférou a státní správou“, což oba časem 
přivedlo na myšlenku udělat něco obdobného, ale levně 
a na internetu. Projekt stál na dvou nohách, článcích, 
které vytvoří sama redakce, a těch, které na web budou 
vkládat politici. Byl to dobrý tah, protože to k Parlament-
ním listům přitáhlo jejich zájem. Oproti standardům v ji-

ných médiích najednou nikdo neověřoval jejich tvrzení, 
byť by byla lživá. Redakce jim v sekci, která pro to byla 
speciálně vyčleněna, pokaždé otiskla, co chtěli. 

Zbývalo ale to zásadní: najít investora. Tehdejší vyda-
vatelství, kde Holoubek pracoval, je s projektem odmítlo, 
označilo ho jako „bez budoucnosti“. Uspěli až u Michala 
Voráčka. Stárnoucí mediální byznysmen, jenž na začátku 
devadesátých let začal vydávat bulvární deník Blesk a řadu 
dalších titulů, chtěl zkusit něco nového. „V téhle zemi 
znám úplně všechny politiky. Vím, že Kalousek, když ho 
něco naštve, volá v sedm ráno, pak následují další. Tak 
jsem se rozhodl, že jim dám něco, kde se budou moci sami 

prezentovat, jak chtějí,“ říká Voráček. 
V  branži má pověst člověka, jenž „má nos 

na peníze“, a rozhodně nenechal nic náhodě. Poté 
co do projektu vložil počáteční investici a získal 
podíl, vytyčil i jeho směr. „Tlačil jsem na čtenost, 
jediná možnost, jak se prosadit proti konkurenci, 
bylo jít do bulvárních titulků. Chtěli jsme být 
konfliktní a zobrazovat extrémní názory z obou 
stran,“ vysvětluje Voráček. Český trh s informa-

„Chtěli jsme dát prostor  
všem, včetně extremistů.“
Michal Voráček

Loňské nejčtenější články  
Parlamentních listů
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cemi v té době plíživě kopíroval to, o čem se na Západě 
mluvilo už dlouho – a s velkými emocemi. Tištěné de-
níky, tedy jeho páteř, se začaly potýkat s dramatickým 
propadem prodeje, zatímco vedle nich rostla konkurence 
v podobě bezplatných zpravodajských webů. 

Změna nabrala tempo zejména poté, co do Česka na-
plno pronikl rychlý internet a Češi si zamilovali chytré 
telefony. Začali lovit informace právě tady.  Parla-
mentní listy byly od většiny konkurence hravě rozezna-
telné. Dryáčnický přístup vzbuzoval vášně i zvědavost. 
Řada lidí, která k nim nakoukla, se začala vracet.

Zeman pryč
Zájem o nové médium nijak neoslabila skutečnost, že Par-
lamentní listy pootočily nepsaná pravidla, jimiž se řídí 
klasická média. Politikům nenabídly jen možnost tisk-
nout jejich sdělení coby politické reklamy. Za peníze je 
začaly vydávat i jako své vlastní redakční texty. V lednu 
2017 na to upozornil Český rozhlas, když zjistil, že praž-
ský magistrát si u Parlamentních listů platil PR články, 
které měly chválit jeho rozhodování. 

Web je neoznačoval jako komerční sdělení, jak mu 
ukládá zákon. To samé se stalo podle dřívějšího zjiš-
tění MF DNES u tehdejšího hejtmana Michala Haška. 
Za sebeprezentaci Hašek platil stotisícové částky jedna-
teli firmy JT Media Janu Tvrdoňovi, muži, který spo-
luzakládal konspirační proruský web Protiproud, jenž 
fungoval jako jeden z blogů běžících pod Parlament-
ními listy. 

Respekt se nyní dostal k číslům, která ukazují, že ne-
muselo jít o ojedinělé případy, ale promyšlený byznysplán. 
V rozmezí let 2013–2015 si osm krajů, ministerstva zdra-
votnictví a průmyslu objednaly u vydavatele Parlament-
ních listů a firmy JT Media PR další služby za čtyři a půl 
milionu korun (v českém mediálním prostředí rozhodně 
nejde o zanedbatelnou sumu). Jan Holoubek, předseda 
představenstva firmy Our Media, jež web vlastní, nechce 
věc moc rozebírat s tím, že „vše bylo splněno dle smlouvy 
či objednávky“. 

Jisté ale je, že čistě z pohledu byznysu to je velmi vý-
hodný model: politici dostanou ven svá sdělení, jež se ně-
kdy tváří jako nezávislé články. A majitel redakce zvyšuje 
svůj příjem. Pro čtenáře je tenhle obchod samozřejmě 
problematický. Roste riziko, že je s nimi manipulováno, 
aniž by měli šanci to zjistit. 

Manipulaci s  mediálním obsahem popisují i  ně-
kteří bývalí novináři Parlamentních listů, s nimiž Re-
spekt mluvil. „Odešel jsem kvůli tomu,“ říká novinář Jan 
Novotný, který dříve pracoval v Parlamentních listech. 
Dlouho mu do práce nikdo nemluvil, to se ale začalo 
měnit před posledními prezidentskými volbami. Parla-
mentní listy ve volbě podporovaly současnou hlavu státu 
Miloše Zemana (dnes jim dává řadu rozhovorů) a kritické 
články o něm potlačovaly. „Jeden takový jsem sepsal, při-
běhl za mnou nadřízený a rozčiloval se, co to má zname-

BLíZKO DEZiNFORMACíM
V grafu jsou zobrazena všechna spo-
jení s více než šedesáti společnými laj-
kujícími. Čím blíže jednotlivá média 
jsou, tím více mají společných spo-
jení. Příznivci Parlamentních listů 
(PL) ve stejné míře lajkují na Face-
booku zprávy dezinformačních webů 
(AC24, Sputnik) i seriózních serverů 
(iDNES, Novinky). PL tak mezi 
nimi tvoří pomyslný přechod. Čtenáři 
dezinformačních webů žijí ve  své 
bublině a kromě PL lajkují ostatní 
servery mnohem méně. Více na Re-
spekt.cz/mapa-medii.
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nat. A že se to musí hned stáhnout. Stalo se a pro mě to 
byla nepřekročitelná hranice,“ říká Novotný. 

Jeho zážitek potvrdila i nedávná analýza Masarykovy 
univerzity, která se zabývala právě obsahem Parlament-
ních listů. Podle jejích autorů používá redakce často ma-
nipulativní techniky, ve třiceti procentech článků jejich au-
toři zveličovali fakta a šířili fámy a v osmnácti nálepkovali 
(například že imigranty nelze naučit standardy sexuálního 
chování; že Německo vše úhledně rovná do lajny a srovná 
i Evropu a pak celý svět; nebo že Kosovo a Makedonie jsou 
vroucí kotel drogových dealerů). Že by manipulovali, re-

dakce odmítá. „Jde o kampaň s cílem nás poškodit,“ tvrdí 
Voráček.

Moskva a Kypr
Stejně jako při svém startu jsou dodnes Parlamentní listy 
velmi neproniknutelným médiem. Redakce sídlí v jed-
nom z kancelářských domů naproti pražským Olšanským 
hřbitovům, mluvit přímo s novináři je však nemožné. 
„Díky za váš zájem, ale to, jak pracujeme, si necháváme 
pro sebe,“ říká za vstupními dveřmi do redakce Parla-
mentních listů ředitel redakce Jaroslav Polanský. Právě 

tento muž společně se zástupcem šéfredaktora Ra-
dimem Panenkou a dalším seniorním členem Lu-
kášem Petříkem myšlenkově nejvíc ovlivňují smě-
řování Parlamentních listů. 

Spojuje je radikálně pravicový pohled na svět, 
Panenka například v minulosti kandidoval za ex-
tremistickou Národní stranu, která se zviditelnila 

Smazávají rozdíl  
mezi fakty a fikcí.

Vidět radikálně. (Radim panenka)
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rasistickým spotem během voleb do Evropského parla-
mentu, kde nabízela „konečné řešení cikánské otázky“. 
Nenávistné texty se objevují v dalších doménách Parla-
mentních listů, jde hlavně o pětici k nim přidružených 
webů, jako jsou EUserver, euRabia, EUportál, Eportál 
a FreeGlobe. 

O Romech se tu píše jako o cikánech, jsou zde napa-
dáni gayové, Židé, muslimové, migranti i Evropská unie. 
Redakce webů jsou s Parlamentními listy personálně pro-
pojené a vzájemně se odkazují na své texty. V posledních 
měsících se o Parlamentních listech začalo mluvit hodně 
i v souvislosti s fenoménem webů šířících ruskou propa-
gandu:  Parlamentní listy sdílejí velmi vstřícný pohled 
na politiku ruského vládce Vladimira Putina a články, které 
o něm píší, líčí svět jeho očima (Vladimir Putin položil do-
taz: Je Amerika banánová republika, nebo co?; Obama pro-
hrál, Putin zvítězil). V bezpečnostní komunitě jsou kvůli 
tomu označovány jako „nejvlivnější konspirační web“. 

Redakce Parlamentních listů namítá, že poměr prorus-
kých a protiruských textů je stejný a že si hodně hlídá, aby 
se nepřiklonila na jednu stranu. Analýza redakčního ob-
sahu to potvrzuje jen zčásti – na přidružených webech jasně 
převažují okatě prokremelské názory (Rozohněný Putin: 
USA chtějí diktátorsky ovládnout svět! Do chaosu Ukra-
jinu neuvrhlo Rusko, ale Spojené státy a EU; Američané 
jsou nejagresivnější, řekl Putin. A začala padat slova o po-
kakání, přizdisráčích a zadnicích). Pohled do financování 
Parlamentních listů ale ukazuje ruskou stopu spíše slabší. 
Jak zjistil Respekt (z veřejně dostupné Knihy pohledávek 
vydavatele PL), jedním ze zadavatelů reklamy byla v mi-
nulosti společnost Vemex, firma spojená s Kremlem ovlá-
daným ropným gigantem Gazprom. Jednalo se ale o de-
setitisícové částky. 

Spíše než ruské firmy převažují mezi inzerenty Parla-
mentních listů ty české včetně politických stran (v minu-
losti ODS, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury). 
V letech 2014 a 2015 se sice v rozpočtu výrazně navýšil 
příjem od zahraničních subjektů (z dvou set tisíc na osm 
a půl milionu), za penězi je ale spoluvlastník média se-
nátor Ivo Valenta. V kyperském daňovém ráji zaregist-
rované společnosti jeho skupiny Synot uzavřely s webem 
reklamní smlouvu a tímhle způsobem do něj Valenta nalil 
peníze na jeho další rozvoj.

Šedá zóna
Po Andreji Babišovi je dnes Valenta dalším politikem, 
který získal vlivné médium. Senátor samozřejmě od-
mítá, že by chtěl Parlamentní listy zneužívat k dosahování 
svých politických cílů. Jádro jeho programu teď tvoří kri-
tika Evropské unie, boj proti elektronické evidenci tržeb 
a lobbování za hazard, který tvoří srdce jeho podnikání. 
„Média jsou pro mě pouze investicí, proto samozřejmě vě-
řím v její zhodnocení v budoucnu. Model Parlamentních 
listů se měnit nebude,“ vysvětluje Valenta. 

Tento model je nepochybně úspěšný. Parlamentním lis-
tům se totiž podařilo to, co zatím žádnému jinému mé-
diu v Česku. Vzhledem k tomu, že se na nich objevují 
klasické zpravodajské články, k sobě lákají část běžných 
čtenářů novin. Protože je ale míchají se senzacemi a dez-
informacemi, chodí k nim i část čtenářů tzv. alternativ-
ních webů, které se řídí zcela jinou profesní etikou než 
klasická média. 

„Parlamentní listy tvoří přechod mezi seriózními mé-
dii a šedou zónou prokremelské manipulace,“ říká expert 
Masarykovy univerzity Miloš Gregor, který je se svým 
týmem analyzoval. Tím, že smazávají rozdíl mezi fakty 
a fikcí, vytvářejí informační chaos. Podle dalšího experta 
na dezinformace Petera Pomerantseva právě takové pro-
středí umožňuje zneužívat čtenáře k vlastním zájmům, ať 
už byznysovým nebo politickým. 

REspEKT 4/2017 (TExT byL pRO TENTO spEcIÁL aKTuaLIzOVÁN.)

politici nás milují. (Michal Voráček se svojí ženou Michaelou Jílkovou)

Investice, která se vyplatí. (Ivo Valenta)
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Chtějí nás  
oblbnout
Německá média 
reagují na kritiku 
svého zpravodajství 
o uprchlících
TOMÁŠ L I N DN E R, Ně M EcKO

Dali se na pochod.  
uvidí je i čtenáři novin?
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ovinky se v časech inter-
netu rozšíří po celé pla-
netě během několika mi-
nut, maximálně hodin. 
I  proto působili počát-
kem roku 2016 němečtí 
novináři jako vyslanci 
z  pomalé minulosti. 
Zpráva o silvestrovských 
sexuálních zločinech na-
mířených proti stovkám 

německých žen v Kolíně nad Rýnem a v Hamburku se 
stala velkým mediálním tématem až po čtyřech dnech, 
4. ledna.

Scénář zpomaleného filmu byl pro připomenutí ná-
sledující: Během silvestrovské noci ze čtvrtka na pátek 
stovky arabských mužů obtěžovaly ženy během novoroč-
ních oslav, policie to v pátek zamlčela, napsaly o tom však 
místní noviny, v sobotu večer následovala tisková agentura 
DPA, v neděli web bulváru Bild.de a až v pondělí o zlo-
činu poprvé informovaly hlavní zpravodajské weby a také 
ARD, jedna ze dvou celostátních veřejnoprávních stanic. 
Druhý kanál ZDF v hlavních zprávách dále mlčel a šéf 
stanice se za to o den později omluvil.

Takový novoroční začátek posílil kritiku, která v části 
německé veřejnosti rezonovala už po celý rok 2015: že mé-
dia manipulují diváky a čtenáře k vítání uprchlíků, a jsou 
tedy prodlouženou rukou Angely Merkel. Toto vážné po-
dezření ve svém komentáři sdílel i šéfredaktor českých 
Lidových novin István Léko, jemuž coby pamětníkovi 
novoroční chování německých médií připomnělo mlčení 
těch sovětských po havárii jaderného reaktoru v Černo-
bylu.

Kvalitní, ale kritizovaní
Nespokojenost s prací německých novinářů zachytil vý-
zkum uznávaného demoskopického ústavu v Allensbachu 
už v prosinci 2015. Podle jeho šetření se 51 procentům 
našich sousedů zpravodajství o uprchlické krizi nelíbilo, 
přičemž nespokojení byli zvláště vzdělanější lidé s nad-
průměrným zájmem o politiku (58 procent); 53 procent 
respondentů si dále myslelo, že jim média nedávají přesný 

Obsazeno. (stuttgart)
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obraz běženců: ukazují neproporčně často ženy s dětmi 
a neříkají pravdu o jejich nízké kvalifikaci.

Při vší aktuální kritice jsou ovšem Němci se svými 
médii dlouhodobě spokojenější než většina lidí jinde 
na světě. Podle zmíněného průzkumu více než dvě tře-
tiny respondentů považovalo zpravodajství svých novin 
a veřejnoprávních stanic za důvěryhodné a tato spokoje-
nost se v minulých deseti letech setrvale zvyšovala.

Němečtí mediální vědci i proto na veřejnou kritiku 
reagovali zprvu poklidně. „V časech politické polarizace 
vždy stoupá nespokojenost s prací médií na obou stra-

nách názorového spektra,“ řekl výzkumník médií Leo 
Hagen editorům debatního pořadu stanice ARD Hart 
aber fair (Tvrdě, ale férově), který se v lednu 2016 kri-
tikou médií zabýval. Hagen tvrdil, že akademici v tu 
dobu neměli žádné poznatky o tom, že média o uprch-
lické krizi informovala hůře nebo jinak než o jiných 
důležitých tématech. „Novináři ale neodpovídají prů-
měrnému občanovi. Mají vyšší vzdělání a jsou podle 
průzkumů názorově více nalevo než průměr společnosti, 
proto jejich postoje přesně neodrážejí postoje publika,“ 
dodal. 
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V roce 2016 vypracovaná studie výzkumníků z Ham-
burg Media School byla o poznání kritičtější. Její au-
toři analyzovali 34 tisíc příspěvků, které se v němec-
kých médiích v letech 2009–2015 věnovaly uprchlíkům 
– 19 tisíc z nich vyšlo v krizovém roce 2015. V červenci 
a srpnu daného roku v každém ze zkoumaných deníků 
vyšlo denně sedm článků u uprchlících. Osmdesát dva 
procent zkoumaných článků mělo pozitivní konotaci, 
12 procent negativní a pouze šest procent upozorňo-
valo na problémy uprchlické politiky. „Dvě třetiny uzná-
vaných médií zprvu ,přehlédly‘, že přijetí tak velkého 
počtu uprchlíků a politika otevřených hranic postaví 
společnost před nové problémy,“ píše deník Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung v textu, který uvedenou studii 
shrnuje. Od září 2015 se jen třetina textů zabývala nově 
vznikajícími problémy. 

Podle šéfa výzkumného týmu Michaela Hallera mohl 
tento pohled na zpravodajství paradoxně vést k  žá-
doucím efektům: Že se tolik lidí ve městech i vesni-
cích po celém Německu zapojilo do dobrovolné práce, 
která ve výsledku pomohla příliv uprchlíků zvládnout, 
může mít příčinnou souvislost s prací médií. Ta věnovala 
hodně prostoru ochotě běžných Němců pomáhat a rela-
tivně málo popisovala zahlcení úřadů a ztrátu kontroly 
státních složek. 

Novinářská sebereflexe
Někteří němečtí novináři jsou ke svému stavu přísní. „Ur-
čitá důležitá média byla součástí ,Willkommenskultur‘, 
tedy kultury vítání uprchlíků,“ říká v telefonickém roz-
hovoru Jochen Bittner, který ve svém pravidelném mě-
síčním sloupku v deníku The New York Times vysvět-
luje světu uvažování svých krajanů. „Podpořila Angelu 
Merkel a ubezpečovala spolu s ní, že ,to zvládneme‘. Řekl 
bych, že většina našich novinářů má obecně velmi pozi-
tivní představu o člověku a ta se promítla do jejich opti-
mistického psaní o uprchlické krizi,“ pokračuje dále Bitt-
ner, redaktor týdeníku Die Zeit.

Převážila empatie s běženci, krize byla většinou vel-
kých redakcí popisována především jako humanitární 
problém – nikoli jako bezpečnostní riziko. Ovšem zá-
roveň je německá mediální krajina tak různorodá jako 
málokde ve světě a například konzervativní deníky Die 
Welt a FAZ razily skeptičtější tón než liberálnější či le-
vicovější média. 

Není to tak dávno, kdy Němci strach z příjezdu ne-
známých lidí z  dalekých a  chudých krajin 
měli a odpovídalo tomu i mediální zpravo-
dajství. Bylo to počátkem devadesátých let 20. 
století, kdy se stovky tisíc východních Němců 
stěhovaly na bohatší západ, další stovky ti-
síc etnických Němců využily vládní nabídky 
a  vrátily se hlavně z Ruska a Kazachstánu 
do  vlasti předků. A  především přicházelo 
ročně až čtyři sta tisíc uprchlíků z Jugoslávie 

a z řady míst Afriky. Atmosféra v Německu tehdy při-
pomínala tu současnou v Česku.

„Byl to šok. Panoval tehdy strach, že se k nám těch 
lidí nahrne příliš mnoho,“ řekl Respektu Klaus Bade, je-
den z nejznámějších německých akademiků zkoumají-
cích migraci. Vzpomínal, jak bulvární noviny se vztyče-
ným prstem upozorňovaly, že „loď je plná“, a uznávaný 
týdeník Der Spiegel na titulní straně oznamoval hrozivý 
„příval chudých“. Co se od té doby v myslích novinářů 
i politiků změnilo? 

Jednak přišlo poznání, že strachy devadesátých let byly 
nakonec neopodstatněné. Německo je i se všemi přija-
tými uprchlíky a migranty úspěšnou, nebývale prospe-
rující a dosti spokojenou zemí. Dále se během minulých 
dvaceti let v německé elitě, akademické, kulturní, medi-
ální, prosadil liberálně-levicový konsenzus. A významnou 
roli sehrál dlouhodobý zájem německých kolegů o osudy 
uprchlíků, v jehož rámci tamní noviny, časopisy a televize 
otázky azylu a migrace již řadu let poměrně detailně po-
krývají (kontrast s minimálním českým zpravodajstvím 
o těchto otázkách je obrovský). 

Nejvlivnější týdeník Der Spiegel například už v roce 
2014 vydal speciální číslo složené jen z  jeho starších, 
dlouhých reportáží o uprchlících a již řadu let v novi-
nách vycházely kritické texty o selhání evropského azy-
lového systému a o potřebě jeho změny a zavedení kvót. 
Po nespočtu textů o utrpení v Sýrii, v uprchlických tá-
borech, na člunech ve Středozemním moři se vloni obje-
vila naděje – na reformu azylového systému i na to, že se 
z pasivních obětí válek na Blízkém východě stanou ak-
téři událostí. Velké německé redakce proto tuto změnu 
z principu vítaly.

Podle názoru kritiků ale v této situaci přestaly infor-
movat o nepříjemných stránkách: například příliš neroz-
lišovaly mezi ekonomickými migranty a uprchlíky a pod-
ceňovaly nastávající problémy. To se podle kritiků plně 
projevilo zpomaleným zpravodajstvím o zločinech v Ko-
líně nad Rýnem.

Strach z německých démonů
„Za zpravodajstvím německých médií o Kolíně není třeba 
hledat žádné spiknutí. I pomalé tempo se dá vysvětlit,“ 
řekl Respektu Stefan Kornelius, šéf zahraniční rubriky 
vlivného liberálního deníku Süddeutsche Zeitung (SZ). 
„Byla to především policie, která velmi dlouho tajila fakta, 
a vydávala dokonce falešné tiskové zprávy. Sedmdesát až 

„Většina novinářů tu má pozitivní 
představu o člověku a to se promítlo 
do jejich referování o migrační krizi.“
Jochen bittner
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osmdesát procent členů redakce mělo do pondělka dovo-
lenou, včetně našich korespondentů v Porýní, a pozornost 
se zaměřovala na Mnichov, kde hrozil teroristický útok.“

V prvních reakcích na kolínské útoky však mnozí no-
vináři – včetně editorialu v SZ – vylučovali souvislost 
s loňským příchodem milionu běženců. „Zpravodajství 
bylo pomalé z jednoho dobrého a z jednoho špatného dů-
vodu,“ vysvětloval v telefonickém rozhovoru Jochen Bitt-
ner. „Dobrá je snaha nespěchat, nejprve přesně zjistit, co 
se stalo. Pak je tu ale jedna pochybná věc: mezi novináři 
rozšířená nejistota, zda sledovat stopu, že se jednalo o ná-
silí páchané příslušníky určité skupiny, v tomto případě 
arabskými muslimy. To je naprosto legitimní otázka, ale 
novináři mají strach, že budou při jejím zdůrazňování 
na internetu obviněni z rasismu.“

I český zahraniční reportér při práci v Německu cítí, že 
komunikace s veřejností je tu opatrnější než jinde v Ev-
ropě a nemusí jít ani o migraci. Politici (a nejen oni) poža-
dují autorizace každého rozhovoru, každé citace a obvykle 
vymažou vše, co zavání kontroverzí. V tématu imigrace 
je tato opatrnost ještě větší – ředitelé škol například od-
mítají o svých zkušenostech z praxe mluvit a odkazují 
na školní inspektory.

Tato opatrnost je reakcí na selhání v minulosti. Ve spo-
lečnosti i mezi novináři přetrvává strach, že šíření nepo-
hodlných faktů o špatné integraci nově příchozích pro-
budí v národě zlé démony a zažene lidi do náruče rasistů. 
„Kolegové mě pořád varují, abych si dávala pozor na po-
chvaly a potlesk z nesprávné, tedy radikálně pravicové 
strany. Ale na to přece novinář nemůže brát ohled, musí 
popisovat realitu,“ řekla Respektu Rita Knobel-Ulrich, jež 
v roce 2015 pro stanici ZDF natočila dokument o problé-
mech s integrací muslimské menšiny, který se s českými 
titulky šířil i na sociálních sítích v Česku.

Její dokument však ukazuje, že kultura mlčení v Ně-
mecku nepanuje. Stejně jako fakt, že se v lednu 2016 ne-
psalo a nemluvilo skoro o ničem jiném než o kolínském 
násilí a jeho dopadech. Skoro by se dalo z opačné strany 
namítnout, že pozornost věnovaná této noci byla přehnaná. 
Přesto se německá média od podzimu 2015 učí náročným 
dovednostem: jak si nadále udržet odpovědnost a nevyvo-
lávat ve společnosti strach z cizinců a současně bez příkras 
poznávat jejich odlišné, pro Evropana někdy nepřípustné 
uvažování o světě a jak otevřeně popisovat obrovské pro-
blémy spojené s náhlým příchodem milionu lidí. 

REspEKT 4/2016 (TExT byL pRO TENTO spEcIÁL aKTuaLIzOVÁN.)

Dokud se loď nenaplní.
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Michael Rozsypal, 
Český rozhlas Plus 

1
Pravdu vždy poznat nelze. Ale 

snažím se ke všem informacím při-
stupovat kriticky a nepřejímat je bez 
vlastní reflexe. Pokud mám s infor-
mací dále pracovat, je nezbytné ově-
řit zdroj informace a zjistit si i pri-
mární zdroj. Jsem přesvědčen, že je 
nezbytné rozlišovat fakta a názory. 
Mám pocit, že velký problém dnešní 
doby je zaměňování těchto pojmů. 
Fakta jsou nezpochybnitelná. Na ná-
zor má každý právo. V tomto případě 
je pravda relativní, protože téměř 
na vše se lze dívat z různých úhlů 
pohledu. Ale myslím, že ctít fakta je 
potřebné za každou cenu. (Pokud je 
ve sklenici o objemu dvě deci jedna 
deci vína, to je fakt, který lze změřit. 
Můžeme mít ale každý svůj názor 
na to, zda je sklenice poloplná, nebo 
poloprázdná.) Čtenář pochopitelně 
nemusí být v rozpoznání pravdy na-
tolik obezřetný a pozorný jako novi-
nář. Může snáz uvěřit názoru, který 
je mu blízký, a pokládat jej za pravdu. 
Myslím, že úlohou nás novinářů je 
přinášet podložené a ověřené infor-
mace a za případnou chybu či dezin-
terpretaci se otevřeně omluvit, aby-
chom čtenáře nemátli. Poznat pravdu 

v záplavě in-
formací je 
čím dál těžší. 
A obzvlášť 
v případě, 
kdy jsou de-
baty emočně 
vyhrocené. 

(V tom případě stoupá význam a od-
povědnost seriózních médií a novi-
nářů, kteří by měli být jakýmsi prů-
vodcem čtenáři/posluchači/divákovi 
a měli by mu pomoci se v záplavě in-
formací a zdrojů zorientovat.)
 
2

Nijak zásadně. Nevím, kdy „éra 
dezinformací“ začala, domnívám se, 
že dezinformace tu vždy byly, jsou 
a budou. Pokud jich je více a jsou 

hůře rozeznatelné, je pro nás 
těžší je rozpoznat. Ale zásady 

jsou stále stejné. Ověřovat, kriticky 
myslet, analyzovat, ptát se, snažit 
se vidět svět neideologicky a chápat 
různé interpretace a úhly pohledu. 

3
Těžká otázka. Otázka je, ja-

kou bych si ji představoval v ideál-
ním světě a jaká si myslím, že reálně 
bude. Přál bych si, aby novináři byli 
respektované a ctěné osobnosti, které 
umí věcně a správně informovat, pře-
svědčivě argumentovat a pomáhat 
svým čtenářům/posluchačům/divá-
kům zorientovat se ve světě, který 
vždy byl a bude složitý. Novina-
řina je řemeslo. Myslím, že ve světě 
stále většího počtu zdrojů infor-
mací stoupá význam a úloha tradič-
ních seriózních médií. V seriálu The 
Newsroom říká hlavní hrdina Will 
McAvoy, že pro demokracii není nic 
důležitějšího než dobře informovaní 
voliči. Přestože jde o televizní seriál, 
myslím, že na tom něco je. Musíme 
reflektovat, zobrazovat, analyzovat 
a zasazovat do kontextu svět kolem 
sebe, přinášet fakta a ukazovat různé 
úhly pohledu. Přestože se může zdát, 
že je novinařina v krizi, myslím, že 
opak je pravdou. Kvalitní a seriózní 
žurnalistika je důležitější než kdy-
koli jindy.

Alice Bota, 
zpravodajka Die Zeit 
z Ruska a Ukrajiny  

1
Také jsem se ocitla v situacích, 

kdy jsem uvěřila falešné zprávě. 
Mám však výhodu v tom, že pra-
cuji v týdeníku, mám tedy čas, mož-
nost pár dní rešeršovat. Nemusím se 
pod neustálým proudem informací 
a časovým tlakem hroutit. Mimo 
to znám skoro všechny autory, 
kteří se zabývají tématy, o nichž 
sama píšu. Jsou to autoři z klasic-
kých médií, která dál vysílají své re-
portéry do terénu. Všem hrdinům 
od psacího stolu, kteří nikdy nebyli 

Anketa

1
V posledních 
měsících mediální 
prostor zahlcuje 
řada dezinformací. 
Poznáte vždy, co je 
pravda? A jak to má 
odlišit čtenář?

2
Měníte v éře 
dezinformací nějak 
způsob své práce?

3
Jak si představujete 
budoucnost 
novinařiny? 
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na místě, a přesto píší řízné, provo-
kativní komentáře, nedůvěřuji (a ta-
kových máme v Německu řadu). 

Blogy a po-
dobné útvary 
jsou pro mě 
inspirací, ale 
nikoli zdro-
jem informací. 
Když si u au-
tora, jehož si 

vážím, všimnu něčeho zvláštního, 
tak se s ním spojím a zeptám se ho. 
A to bych doporučila též čtenářům: 
pokud objevíte chyby nebo máte 
otázky, tak autory kontaktujte. 

2
Chyb se nedá úplně vyvarovat, 

dají se však omezit. Zkouším praco-
vat ještě důkladněji než dříve, pro-
tože píšu o věcech, u nichž moje 
chyby mohou být snadno vykládány 
za úmyslnou propagandu. Pova-
žuji dále za zásadní mít informace 
z první ruky. Tak často, jak jen to 
jde, se pokouším být sama v terénu 
nebo spolupracovat se sítí svých 
místních kontaktů. 

3
To nevím. Ale jsem vcelku op-

timistická. Nevěřím, že novina-
řina zemře. Od chvíle zvolení Do-
nalda Trumpa počet předplatitelů 
The New York Times a dalších mé-
dií prudce roste. Lidé chtějí být in-
formováni. Cítí, co je ve hře. A je 
na nás novinářích, abychom dělali 
svou práci, abychom při psaní drželi 
míru a nepropadali marnivé touze 
po spoustě kliků na internetu. Pro-
tože tím se připravujeme o důvěry-
hodnost, která je naší nejvyšší hod-
notou.  

Daniela Drtinová, 
DVTV

1
Konstatovat, že vždy vím a po-

znám, co je pravda, by bylo trou-
falé – ale indicie velkých lží či in-

formačních manipulací poznám. Je 
to dáno léty praxe, mediální zku-
šeností a trénovanou intuicí. Na-
psala bych rovněž, že čtu jen „pro-
věřené a ověřené“ servery, ale ani 
na to se dnes už nedá stoprocentně 
spolehnout, vzhledem k tomu, jak se 
na českém trhu proměnili vlastníci 
médií. Tak alespoň nechodím přímo 
na propagandistické weby – pokud 
tedy zrovna nepřipravuji rozhovor 
na téma „dezinformace“. Jinak ani 
nevím, co za štěstí bych na tomto 
typu webů hledala. Čtenář může 
dezinformační weby odlišit jedině 
díky kritickému myšlení a zdravému 

selskému ro-
zumu. Jinak 
– ověřovat, 
ověřovat, ově-
řovat... pokud 
se mi něco ne-
zdá, a neztrá-
cet čas čte-

ním toho, co za to vysloveně nestojí. 
Dnes ale řada lidí z nějakého psy-
chologického důvodu ráda čte či se 
dozvídá informace, které potvrzují 
jeho postoj, utvrzují ho v jeho ná-
zoru na nějaké téma. Tím pádem 
mají právě různé dezinformační 
a konspirační weby pré. 

2
Způsob své práce jsem nijak změ-

nit nemusela – jen jsme v týmu ost-
ražitější, víc ověřujeme a pracujeme 
víc než dřív přímo s původními 
zdroji informací, zkrátka se víc te-
lefonuje konkrétním lidem, původ-
cům či nositelům informací. 

3
Jsem optimistka. Věřím, že 

po boomu mnoha miniwebů, kdy 
v podstatě téměř každý blog na in-
ternetu je považován za nosič re-
levantních informací, dojde znovu 
k jistému sevření, kdy lidé začnou 
opět volat po soustředěných, ově-
řených, pravdivých informacích. 
A dokonce si myslím, že renesanci 
zažijí opět tištěná média – velké no-
viny. 

Jeff Gedmin, 
vysokoškolský 
profesor 
z Georgetownské 
univerzity, bývalý 
prezident Rádia 
Svobodná Evropa

1
Poznat, co jsou pravdivá a co 

lživá média, je v dnešní době zá-
sadní výzva. Kde končí zpravodaj-
ství a kde začíná názor? Dávají no-
vináři přednost ověřování faktů, 
nebo rychlosti? A pak jsou tu sa-
mozřejmě dezinformace. Myslím, 
že potřebujeme seriózní veřejnou 
debatu o novinářské etice a odpo-
vědnosti. Zamyslet by se měli i kon-
zumenti zpráv. Staráme se o infor-

mace o zdraví, 
spotřebitel-
ské věci… Ale 
přemýšlíme 
nad tím, zda 
nás někdo ne-
manipuluje? 
Měli bychom 

být v tomhle směru opatrnější, více 
pochybovat a vyhodnocovat, jaké 
zprávy přijímáme. 

2
Dnes se hodně mluví o post-

pravdivé společnosti, věřím ale, že 
z toho najdeme cestu ven. Přežila 
nějaká společnost, která stála na lži? 
Nikoli. Realita bude dříve či poz-
ději respektována. Musíme se o to 
snažit.

3
Profesionální novinařina má svoji 

budoucnost. Demokracie na ní zá-
visí. V obhajobě pravdy každopádně 
musíme být jako novináři agilnější. 
Klíčové také je, aby kvalitní zpra-
vodajství mělo silnou a stabilní fi-
nanční základnu.

f
o

to
 s

e
b

a
s

t
ia

n
 b

o
le

s
c

h

f
o

to
 j

a
n

 s
c

h
e

jb
a

l

f
o

to
 a

r
c

h
iv



76

Robert Břešťan, 
šéfredaktor  
Hlídacího psa 

1
Neřekl bych, že je to v posled-

ních měsících, spíše jde o roky. 
Jen se o tom teď mnohem častěji 
mluví a píše, což je dobře. Odhalit 
dobře vymyšlenou lež či dezinfor-
maci, do níž se pro větší uvěřitel-
nost vždy přimíchá kousek pravdy, 
není snadné. Ale jde to. Obecně 
bych vsázel na intuici, zdravý ro-
zum, čtenářskou gramotnost, ově-
řování a práci se zdroji. Toho by měl 

být schopen 
i běžný čtenář. 
Žel dost často 
toho v té in-
formační zá-
plavě schopen 
není, nevelká 
schopnost či 

ochota dočíst dále než za titulek 
tomu taky moc nepomáhá. Situaci 
čtenářům neusnadňuje ani poměrně 
široká nabídka webů s pseudozpra-
vodajským či vyloženě dezinformač-
ním obsahem.

2
Žurnalistika prošla ohromnou 

změnou spolu s rozvojem techno-
logií, základní přístup ale, myslím, 
zůstává a má zůstat stejný. Jakkoli 
to může znít pateticky, tak je to 
hledání pravdy, práce s fakty, dů-
věryhodnými zdroji a s ověřenými 
informacemi. Ve vztahu k „éře dez-
informací“ to platí o to více.

3
Důraz na rychlost, klikavost, 

snahu nenaštvat inzerenty, na kvar-
tální výsledky mediálních mana-
žerů, úspory na nepravých mís-
tech, tlak na kvantitu na úkor 
kvality, propojování médií a poli-
tiky a z toho plynoucí autocenzura 
– nevypadá to úplně vesele. A tahle 
současnost nevěstí pro budoucnost 
novinařiny nic moc dobrého. Vě-

řím ale, že se najde v budoucnu ještě 
více osvícených filantropů, kteří 
pochopí, že pro naši budoucnost je 
nezávislá, kvalitní a investigativní 
žurnalistika zásadní a že ji budou 
dlouhodobě podporovat.

Matúš Kostolný, 
šéfredaktor Denníku N
1

Orientovat se je stále těžší. Zá-
měrně nelžou jen různí konspirátoři 
a jejich média, ale i politici v nejvyš-
ších pozicích. Spoléhám se na seri-
ózní média, věřím, že se snaží kaž-
dou informaci prověřit a nešířit lži.
 
2

Daleko víc času a energie věnuji 
ověřování informací. Úlohou novi-
náře už není jen kontrolovat před-
stavitele státu, ale i nepravdy ve ve-
řejném prostoru.

3
Věřím v to, že novinařina přežije. 

Je jedno, jestli na papíře, v počítači 
nebo telefonu. Schopnost redakce 

třídit infor-
mace, vyhod-
nocovat je 
a zařazovat je 
podle jejich 
důležitosti 
a významu, 
schopnost 

ověřovat, co je pravda a co ne, bude 
vzácná hodnota, kterou budou ro-
zumní lidé potřebovat.

Berthold Kohler, 
vydavatel deníku 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung
1

Plnou pravdu zná jen Bůh. Lid-
ská pravda je formována subjektiv-
ními faktory. Vždycky bychom měli 
být opatrní, když někdo – politik, 
bloger, zázračný léčitel – tvrdí, že 

zná jedinou, „objektivní“ pravdu. 
Dobří novináři taková tvrzení bu-
dou vždy kriticky prozkoumávat. 

A sami se 
budou sna-
žit docílit 
pravdivosti, 
tedy podávat 
zprávy podle 
svého nejlep-
šího vědomí 

a svědomí. Ani seriózní novináři 
a média se přitom nevyvarují chyb 
nebo mylných úsudků. Ovšem re-
dakce titulů, jakými jsou Respekt 
nebo Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, se řídí jistými standardy kva-
lity a následují profesní étos. Ne-
šíří úmyslně falešné zprávy. Proto 
je dnes pro čtenáře a diváky víc než 
kdy dříve důležité dbát na to, kdo 
je zdrojem jeho zpráv a informací. 
Přitom obvykle nedá moc práce fake 
news rozpoznat – pokud je ovšem 
čtenář rozpoznat chce. V komorách 
internetu, kde uživatelé rádi slyší 
vlastní ozvěnu, koneckonců často 
nejde o to, co je pravdivé a co lživé. 
Ale jen o to, zda zprávy zapadají 
do již pevně vybetonovaného po-
hledu na svět.        

2
Doufám, že před námi nyní 

nestojí celá éra nepravdy a lži. 
A i kdyby tomu tak bylo, tak se mu-
síme víc než kdy dříve řídit principy, 
které pro Frankfurter Allgeme-
ine Zeitung platí od jejich vzniku. 
V prvním vydání našeho deníku z 1. 
listopadu 1949 se píše: Pro tyto no-
viny „musí být pravda faktů a sku-
tečností svatá; musí při zpravodaj-
ství pilovat přísnou věcnost; musí 
působit vždy spravedlivě i vůči jinak 
smýšlejícím; musí se pokoušet ne-
zůstávat na povrchu věcí, ale vyhle-
dávat jejich hlubší, duchovní souvis-
losti“.  

3
S předpověďmi je třeba být opa-

trný. Tištěné noviny svou předví-
danou smrt už několikrát přežily. 
Ovšem jedno se zdá být jisté: bu-
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doucnost novinařiny závisí na tom, 
jaký užitek přinese konzumentům. 
Jen pokud čtenáři a diváci mají zá-
jem o vysoce kvalitní novinářské vý-
kony a jsou ochotní za ně též platit, 
tak budou tyto výkony nadále exis-
tovat. Internetová antikultura po-
žadující vše zdarma tuto souvislost 
už řadu let zatemňuje. Ovšem vní-
maví pozorovatelé si nemohou ne-
povšimnout dramatických následků. 
Na mnoha místech klesá novinář-
ská úroveň ke dnu. To je ovšem 
také příležitost pro ty, kdo nabízejí 
kvalitní produkty. Ve vysoce orga-
nizovaném světě, ve kterém souvisí 
všechno se vším, bude vždy třeba 
spolehlivých informací a analýz. 
Mediální domy, které ve zdaleka 
neukončených otřesech digitální re-
voluce dokážou svou kvalitu udržet, 
nebo dokonce zvýšit, mají budouc-
nost. Snadné to však nebude pro ni-
koho z nás.  

Jan Lopatka, Reuters

1
Dezinformace a propaganda ne-

jsou nové. Nové je to, jak snadno se 
šíří přímo od zdroje ke čtenářům. 
Rozhodně jsem někdy v první chvíli 
také naletěl na smyšlený článek či 
titulek na webu, v tématech, kterým 
se nevěnuji a neznám kontext, tedy 
ne pracovně. Je jednoduché a levné 

založit si web, 
který vypadá 
jako zpravo-
dajský, ale 
cílem je lá-
kání čtenářů 
na senzace, 
konspirační 

teorie atd. kvůli příjmům z inzerce 
nebo pro propagandistické účely. Jak 
si to hlídat? Dávejte pozor, co čtete. 
Čtenáři  by měli sledovat původ 
a zdrojování informací,  nenechat se 
zmást samotným titulkem, hledat 
zpravodajství z místa, konfronto-
vat informace  z více médií, nejlépe 
i z různých zemí nebo stran kon-

fliktu. Hledat původní zpravodajství 
od médií, která mají dlouhodobé 
renomé a zaměstnávají novináře. 
Ne weby, které jen přebírají odji-
nud nebo jsou to státní média zemí, 
které nerespektují svobodu slova. 
Bohužel se různé překrucování ob-
jevuje i u tradičních velkých médií, 
u nás třeba kolem uprchlické krize 
– tady zase pomůže jen srovnávat. 
Koukejte na vlastníky, mohou mít 
jiné zájmy než objektivně informo-
vat. A weby s neznámým vydavate-
lem jsou automaticky podezřelé.

2
Nijak zásadně. Musíme infor-

mace ověřovat, to je stejné jako 
dřív. Teď navíc dáváme pozor třeba 
na autentičnost profilů na Twit-
teru, Facebooku, e-mailových ad-
res, ze kterých chodí zprávy. Další 
ochrana je to, že většinou pracujeme 
se zdroji, které dobře známe, nebo 
je prověřujeme, snažíme se jich mít 
vždy více a z různých stran. Pře-
mýšlíme, proč nám někdo něco říká 
a jak to může ohýbat realitu. Reu-
ters má výhodu, že má zpravodaje 
ve většině zemí světa, pracují pro 
nás dlouhodobě a je to obvykle směs 
místních lidí a zahraničních zpravo-
dajů, takže máme dobré povědomí 
o místní situaci a zároveň meziná-
rodní pohled. Editoři pak většinou 
sedí ještě v jiné zemi, to je další síto. 
Specifický problém je, jak pokrý-
vat zjevné vyřčené nepravdy. Je třeba 
hned konfrontovat tvrzení s fakty 
nebo uvést, že pro dané tvrzení ne-
existují či nebyly uvedeny důkazy. 
Některá velká média ve světě se také 
spojují k různým projektům pro 
rychlé ověřování tvrzení politiků.

3
Nejsem vůbec expert na mediál- 

ní scénu, takže jen můj pocit. Vě-
řím, že vždycky bude trh pro kva-
litní informace. Potřebují je politici 
a diplomaté a také byznys. Inves-
toři dělají rozhodnutí o milionech 
na základě informací, a proto je po-
třebují mít rychle a mít je spoleh-
livé a nestranné. Otázka je, jestli 

se takové zpravodajství, které je 
drahé, dostane k většině lidí, nebo 
jen k nějaké menšině těch, kdo bu-
dou ochotni platit, a ostatní budou 
jen sledovat výplň mezi reklamou 
na webu či zpravodajství od vyda-
vatelů, kteří mohou mít své speci-
fické zájmy. Média veřejné služby 
nebo média financovaná sponzor-
sky možná budou hrát důležitou roli 
v mixu toho, co bude k dispozici.

Christoph Reuter, 
blízkovýchodní 
zpravodaj týdeníku 
Der Spiegel, za své 
reportáže ze syrské 
války získal v Německu 
ocenění Reportér roku

 
1

Pro čtenáře je dnes mnohem těžší 
rozeznat falešné zprávy od autentic-

kých. Ale to 
je naším klí-
čovým úko-
lem: ověřo-
vat příběhy, 
zprávy, verze 
událostí a jít 
do hloubky. 

Osobně jsem již skeptický, velmi 
skeptický, jakmile vidím zprávy 
Russia Today nebo íránské Pre-
ssTV o Sýrii. Ale bez ohledu na to, 
co si instinktivně myslím, musíme 
nejprve získat záznamy a svědky 
přímo od zdroje události, což někdy 
může být nesmírně komplikované.

 Příklad: Když bývalý německý 
poslanec, manažer a vydavatel Jür-
gen Todenhöfer zveřejnil údajný 
rozhovor s důstojníkem Fronty an-
-Nusrá na svých facebookových 
stránkách – s osmi sty tisíci kliků 
během týdne –, tak jsme byli velmi 
podezíraví, protože maskovaný dů-
stojník říkal přesně ty samé věci, 
které o islamistických rebelech říká 
též syrský režim: že je podporován 
Izraelem, Západem apod. Udělal 
také několik závažných chyb, když 
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vyprávěl o svém prostředí, východ-
ním Aleppu, popletl též některá 
jména i data. Ovšem chyběl důkaz, 
že je tento rozhovor falešný.

 Až když si kolega pozorně pro-
hlédl každý jednotlivý záběr z místa 
rozhovoru – lomu ležícího údajně 
v části Aleppa ovládané rebely –, tak 
jsme na nich rozpoznali podezře-
lou budovu v pozadí, někdejší ce-
mentárnu. Taková cementárna po-
blíž lomu existuje v okolí Aleppa 
jen jedna jediná, a ta leží na území, 
které už dva roky kompletně kontro-
luje Asadův režim. Existují dokonce 
i ruské záběry z tohoto prostředí, 
kde je možné tu samou cementárnu 
krátce zahlédnout.

 Když byl Todenhöfer konfronto-
ván s těmito postřehy, tak tvrdil, že 
rozhovor natočil v jiném lomu v této 
oblasti, která skutečně stále byla pod 
kontrolou rebelů. Podařilo se nám 
poslat naše lidi do tohoto druhého 
lomu, udělali v něm detailní foto-
grafie, metr po metru. Z nich bylo 
hned patrné, že záběry neodpovídají 
Todenhöferově videu. Celé video 
bylo podvrh. Ale abychom to pro-
kázali, tak jsme potřebovali hodně 
lidí, hodně času, dobré zdroje v ob-
lasti apod. – tedy něco, co by jen 
málo novinářů a médií mohlo nebo 
chtělo dělat.

  
2

Jak jsem již zmínil: hodně mé 
práce je věnováno vyvracení faleš-
ných zpráv. Je dosti frustrující hle-
dat neustále důkazy o tom, že jiní 
lidé lžou. Zbytek mé práce se nijak 
nezměnil: vždy jsem se snažil sta-
vět závěry svých článků na co nej-
více ověřených faktech. Být si člán-
kem tak jistý, jak to jen jde. Díky 
rozpočtu týdeníku Der Spiegel to je 
a bylo vždycky možné. K této re-
šerši založené na důkazech patří na-
příklad ježdění na území ovládaná 
syrskými rebely, návštěva místa 
po plynovém útoku, hledání svědků, 
sebrání vzorku zeminy, které pak 
pošlu k analýze, pozorný průzkum 
prostředí (listů zbělených chlorem, 
mrtvého hmyzu a zvířat, tvarů gra-
nátů a šrapnelů).

 
3

Momentálně je to dost frustrující. 
Možná nás čeká rozštěpení společ-
nosti mezi minoritu (nebo majoritu), 
která oceňuje přesné zpravodaj-
ství a je ochotná za něj platit apod., 
a druhou skupinu lidí, kteří chtějí 
úmyslně žít ve své bublině, kde si 
vyberou jen články, jež potvrdí je-
jich už existující pohled na svět. To 
je ve výsledku jen projevem lidské 
hlouposti, nechuti omezených lidí 
lépe chápat svět kolem sebe. Své 
zdraví by svěřili profesionálnímu lé-
kaři, auto odbornému mechanikovi, 
tak proč nevěří analýze světa od lidí, 
kteří se tím profesionálně zabý-
vají? I lékaři nebo mechanici mo-
hou přece být zaujatí. Obávám se, 
že bude třeba více katastrof k tomu, 
aby lidé pochopili, že jejich zvyk 
pohrdat mainstreamovými médii je 
odrazem jejich vlastní nedostateč-
nosti. Nic víc. 

Jan Pokorný, ředitel 
zpravodajství Českého 
rozhlasu 

1 2 3
Ten základ, grunt se moc měnit 

nemusí. Stačí umět řemeslo a dodr-
žovat pravidla. To máte jako s de-
saterem, to by taky mělo teoreticky 
stačit. To je věta naivního roman-
tika. Ve skutečnosti se rozšiřuje po-
čet základních vlastností žurnalisty. 
Vedle zvědavosti, schopnosti pře-
kládat to, co říkají elity, odpověd-
nosti, roste význam metody racio-

nální skepse 
a umění 
pochybo-
vat a ověřo-
vat všechno 
do mrtě. 
A to neje-
nom kvůli cí-

leným dezinformacím, fake news 
a propagandě v různých podo-
bách. Například u nás ve zpravodaj-
ství přestáváme závodit, jestli od-
vysíláme nějakou zprávu dřív než 

ostatní. Radši později, ale přesně. 
Chceme být pro posluchače přede-
vším spolehlivým médiem. Bojím 
se, že nás čeká jeden velký zmatek, 
v němž uspějí média, která se ne-
budou jen tvářit, hrnout na všechny 
strany promyšlené slogany, ale která 
taková skutečně budou. Je dobře, 
že si to v Česku pěkných pár let 
po sobě zažijeme při všech těch vol-
bách, které nás přinejmenším každý 
rok čekají.

František Lutonský, 
zástupce šéfredaktora 
zpravodajství České 
televize
1

V případě pochybností se vždy 
snažím dohledat původ informace. 
Nápovědou bývá, z jakého zdroje 

pochází, jak 
je tento zdroj 
transparentní 
a zda není 
anonymní. 
Ale tak by se 
asi měl chovat 
každý konzu-

ment médií v zájmu své vlastní bez-
pečnosti. 

2
Česká televize má léty a mno-

hými situacemi prověřený a pro-
pracovaný systém získávání, tří-
dění a ověřování informací, stejně 
jako dostatečný počet kvalitních 
redaktorů a editorů. Mnoho změn 
jsme v tomto směru provedli, ale 
vždy zůstane hlavní zásadou rele-
vance a ověřování informací, jakož 
i zdrojů, z nichž tyto informace po-
cházejí. Myslím, že nás v budoucnu 
čeká debata, jak přistupovat napří-
klad k informacím komunikovaným 
ze zdrojů, které se nacházejí na po-
mezí tradičních médií a šedé zóny 
manipulace, a to zvlášť za situace, 
kdy je nemalá část politické scény 
a oficiálních institucí ochotna ko-
munikovat jejich prostřednictvím. 
Podstatou novinařiny ale vždy bude 
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především kladení otázek. I přesto, 
že klasická média už nemají mono-
pol na pravdu a mnohým zodpověd-
ným se na nepříjemné otázky odpo-
vídat nechce.

3
Novinařina se kvůli digitální re-

voluci, rychlému šíření informací, 
personalizaci zpráv, vlastnickým 
změnám a v neposlední řadě i na-
stupujícímu politickému stylu za-
loženému na zpochybňování tra-
dičních médií nachází v nelehké 
situaci. Klasická média teď bojují 
o svou důvěryhodnost a nezávislost. 
Podstata novinařiny, tedy získávání, 
interpretace a třídění informací, ov-
šem nemůže zaniknout. V demo-
kratické společnosti je role žurnalis-
tiky nezastupitelná.

Zuzana Kleknerová, 
zástupkyně ředitele 
zpravodajství 
Economie
1

Těžko se najde někdo, kdo 
vždycky pozná, co je pravda. Ani já 
ne, samozřejmě. Důležité je, abyste 
se to – jako novinář – vždy sna-
žil zjistit. Abyste kladl otázky a při-
stupoval k informaci tak, že nemusí 
být stoprocentně pravdivá. Čtenář 
na něco takového pochopitelně nemá 
čas ani prostředky. Potřebuje se spo-
lehnout na někoho, kdo „pravdu“ 
ověří za něj. Na kvalitní, důvěry-
hodná média, která tohle dokážou. 
Přestože z mnoha úst slýcháme, že 

v Česku ta-
ková nejsou, 
není to pravda. 
Jsou. Má rada 
pro čtenáře 
by tedy zněla: 
Čtěte, sledujte 
a poslouchejte 

jen ty noviny, weby, televize a roz-
hlasové stanice, kde pracují lidé, kteří 
vědí, co je kvalitní novinařina, a řídí 
se tím.

2
Éra dezinformací nás naučila 

víc pochybovat. A zpomalit. Ještě 
před pár lety byl přitom trend zcela 
opačný. Pamatuji si, jak jsme v listo-
padu a prosinci 2013 začali všichni 
sledovat Twitter. V Kyjevě se de-
monstrovalo na Majdanu a my byli 
nadšení z toho, jak rychle lze získat 
informace přímo z místa. Zvláště 
pro webové zpravodajství to byl 
opravdu zlom. Všechno se strašně 
zrychlilo. Jasně, už tenkrát se na so-
ciálních sítích šířila nejen pravda, 
ale i nepravda. Ale ne organizo-
vaně. Ne jako dnes. Neexistovaly 
bezvadně fungující mašinerie, které 
by „alternativní pravdu“ vyráběly 
na objednávku. Nebo možná exis-
tovaly, ovšem zdaleka ne v takovém 
počtu jako teď. A rozhodně neměly 
tolik ochotných naslouchačů. Dnes 
už o těchto mašineriích naštěstí 
víme. Víme, že článek nemůžeme 
stavět na jedné fotce z tweetu, byť 
vypadá naprosto důvěryhodně. Ově-
řujeme z více zdrojů, nebo se o to 
alespoň snažíme. Éra dezinformací 
nás naučila, že rychlost není tím 
hlavním, na čem by měla serióz- 
ní média stavět.
 
3

Že by nás v našich rolích nahra-
dili roboti, toho se nebojím. Možná 
za nás budou psát zprávy z fotbalo-
vých utkání nebo přepisovat, co za-
znělo při jednáních v parlamentu. 
Ale to je všechno. Kvalitní novináře, 
kteří dokážou zasadit věci do kon-
textu, rozkrýt závažnou politickou 
či hospodářskou kauzu nebo na-
psat fantastickou reportáž z Mosulu 
těsně před porážkou Islámského 
státu, žádný robot nenahradí. Tihle 
novináři budou dokonce v blíz-
kém budoucnu zapotřebí víc než 
kdy dřív. Stačí se podívat, co se teď 
děje kolem nás, v Evropě i ve světě. 
Američané už to pochopili: po zvo-
lení Donalda Trumpa prezidentem 
začalo prudce růst předplatné seri-
ózních amerických titulů. Zdaleka 
nejen listu The New York Times.

Josef Šlerka, 
vysokoškolský učitel
1

Jasně že to nepoznáte vždycky, 
ale přece jen jsou určité záchytné 
body. Prvním je celková důvěra 
ve zdroj těch informací. Financial 
Times má pro mne větší kredit než 

třeba AC24. 
A druhým je 
určitá míra 
koherence 
s předcho-
zími informa-
cemi. Když se 
na Novinkách 

dočtu, že německý soud uznal zapá-
lení synagogy jako přiměřenou kri-
tiku, tak si přece jen dohledám pů-
vodní zdroje. 

2
Vlastně ani ne. Snažím se víc se 

soustředit na konkrétní dezinfor-
mace a pochopit jejich zrod. Někdy 
je to jako pozorovat mutující virus, 
kdy na začátku je relativně nevinná 
zpráva, kterou při každém pře-
vzetí někdo drobně poupraví a často 
i neúmyslně. Někdy vidíte, jak jsou 
to od počátku bohapusté lži, které 
do veřejného prostoru pronikají jen 
díky lenosti novinářů. 

3
 „Představujete“ asi není to 

správné slovo, ale myslím si, že mé-
dia budou muset, dříve či později, 
projít větším pochopením různých 
zkreslení, která teď zatěžují jejich 
texty. Hlavně protože cílení dez-
informátoři už teď s těmito zkres-
leními počítají v konstrukci dezin-
formací. Další věcí, která by byla 
žádoucí, je větší znalost moderních 
technologií a jejich využívání pro 
práci a konečně pak návrat pres-
tiže reportérů a vůbec zpravodajství 
z místa. Tyhle věci by moc pomohly 
při rychlejší orientaci.
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Jochen Bittner, 
někdejší zpravodaj 
v Bruselu, nyní politický 
redaktor Die Zeit 
1

Nemám rád výraz „fake news“. 
Novináři, stejně jako jiné lidské by-
tosti, dělají chyby, a proto se ně-
kdy nevědomky též stanou produ-
centy „fake news“. Ale psát a vysílat 
lži úmyslně, to je něco zcela jiného. 
Nazýval bych to prostě lhaním. Pro-
pagandou. Nebo také: protikladem 

novinařiny. 
Myslím, že 
tohle musíme 
veřejnosti jed-
noznačně vy-
světlovat. My 
novináři se ně-
kdy můžeme 

mýlit, ale naším upřímným cílem 
je hledat a napsat pravdu. To může 
být prokázáno jen naším výkonem, 
dobrou novinařinou, která se odva-
žuje klást otázky všemi směry. Pokud 
to budeme dělat, tak mám jen málo 
pochyb o tom, že čtenáři nebudou 
schopní skutečné zprávy a lži roze-
znat.  

2
Nechci ještě uvěřit tomu, že ži-

jeme v době postpravdy. Ale výzva 
je jasná: čím komplexnějším se svět 
stává, tím důkladnější musíte být 
v rešerších a v investigaci. 

3
Myslím, že budoucnost leží v ná-

vratu k základním pravidlům žurna-
listiky. K reportování beze strachu 
i bez náklonnosti k některým z ak-
térů. V tom, že nebudeme s nikým 
ve „válce“, ale budeme jen pracovat 
s fakty. Že se budeme snažit slyšet 
nejlepší argumenty ze všech stran, 
bez ohledu na to, zda se nám osobně 
líbí, či nikoli, a až pak dojdeme k ně-
jakému soudu. Být v tomto smy-
slu neutrální však stojí na základech 
bezpodmínečné obrany svobody 
slova, vlády práva a demokracie.

Drew Sullivan, 
spoluzakladatel 
OCCRP, celosvětového 
sdružení 
investigativních 
novinářů, kteří se 
zabývají korupcí

1
Tradiční média už nějakou dobu 

neslouží jako brána do světa infor-
mací. Objevila se řada tzv. alterna-
tivních webů, které aspirují na tuhle 
roli. Myslím, že lidé časem pochopí, 
co jsou manipulativní informace, 
a najdou si média, která jsou důvěry-
hodná. 

2
Pracuji s více zdroji, dokumenty, 

trávím daleko více času ověřová-
ním. Není tu něco jako postpravdivá 
společnost. Je tu jen éra propagandy, 
v níž žijeme. My jako novináři jsme 
pro veřejnost v téhle době daleko dů-
ležitější než kdy předtím. Můžeme 
jim pomáhat orientovat se ve složi-
tém prostředí. 

3
Těžká otázka. Myslím si, že vstu-

pujeme do doby, kdy bude těžké 
podvádět a lhát. Můžeme tomu říkat 
éra extrémní transparentnosti. Všude 
budou různé kamery a senzory, už 

teď jsou hodně 
rozšířené. 
Hodně věcí 
díky tomu pů-
jde ověřovat. 
Lidé budou 
chtít vědět. 
Čtenáři budou 

mít větší vliv na to, jak budou média 
vypadat. Řada médií jim bude šita 
přímo na míru. Zároveň se domní-
vám, že propaganda ještě zesílí.

Jindřich Šídlo 
Seznam.cz

1
Ano, troufám si tvrdit, že to po-

znám, díky zkušenosti a jisté schop-
nosti pracovat se zdroji. I když, 
vlastně si nejsem tak úplně jist. 

Vždycky mi 
vadilo, že 
BBC dává 
zprávy o fot-
balových pře-
stupech až 
jako poslední, 
zatímco Daily 

Mail a ostatní jsou plní drbů. Ale 
BBC to nakonec měla správně. Spo-
léhám se na média s kreditem a his-
torií a vřele to doporučuji i čtená-
řům. V téhle velmi rychlé době to je 
jeden z mála spolehlivějších způsobů, 
jak se neutopit v bažině. I když sa-
mozřejmě ne stoprocentní.

2
Ano. Ve starém dobrém Respektu 

jsem se naučil mnoho věcí, jedna 
z nich je i ověřování a zdravá nedů-
věřivost. Teď se to dost hodí.

3
Nejtěžší otázka, protože budouc-

nost žurnalistiky nikdo pořádně ne-
zná. Strážci zpravodajské brány ztrá-
cejí svou sílu, což na jednu stranu 
žurnalistiku demokratizuje, ale má 
to samozřejmě i svá rizika, o nichž je 
řeč po celou dobu. „Být první“ bylo 
vždycky důležité, ale pamatuji čas, 
kdy se to počítalo na dny, ne na ho-
diny, nebo dokonce minuty. Práce 
spin doktorů neměla nikdy tak pří-
znivé podmínky. Věřím ve vzdělané 
čtenáře, což ale znamená, že je v po-
znávání médií bude někdo vzdělá-
vat už od dětství. Přiměřeně, pocho-
pitelně. Děti se nemají učit, co mají 
číst, ale jak číst. U svých dětí vidím, 
jak je to důležité. 
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lék Wobenzym®
· pomáhá proti otokům

a zánětům
· zmírňuje bolest
· zlepšuje hybnost

Bolí Vás ruka po práci na PC?

inzerce

Mnozí z těch, kteří dlouhodobě jednostranně
zatěžují svou ruku, bohužel až příliš dobře vědí,
jak nepříjemné a bolestivé bývají problémy
se šlachami a svalovými úpony. Záněty šlach,
takzvaný tenisový loket anebo syndrom
karpálního tunelu dokážou vyřadit z pracovního
procesu i normálního fungování v rodině na
dlouhé týdny i měsíce.
Pozor na„myší syndrom“
V dnešní době tento problém stále více postihuje
i osoby, které většinu dne vysedávají u počítače.
Ťukání do klávesnice a klikání myší u mnohých
z nás dříve či později vyvolá tzv. „myší syndrom“,
což je laický název pro zánět šlach či nervů ruky,
který způsobuje opakovaný jednostranný pohyb
končetiny.
Pomoci mohou enzymy
Některé enzymy v našem těle řídí a koordinují
rychlé zvládání zánětů a otoků v organismu. Při
zdravotních problémech je vhodné je podpořit
dodáním obdobných enzymů zvenčí. Enzymy,
které obsahuje lék Wobenzym, působí proti
zánětům a otokům a posilují oslabenou imunitu.
Při zánětech šlach a svalů včetně tenisového
lokte, syndromu karpálního tunelu nebo tzv.
„myšího syndromu“ urychlují vstřebávání otoků
a léčbu zánětů, a mohou tak významně zkrátit i
případnou pracovní neschopnost.

Pomáhá už přes 50 let
Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů.
Poprvé byl uveden na trh před více než 50 lety
v tehdejším západním Německu, a před více
než 25 lety u nás. Jen v ČR si lidé za rok koupí
kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich
opakovaně. Potvrzuje to, že jsou s ním spokojeni
a že pomáhá.Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. MUCOS PHARMA CZ, s.r.o.,
Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice,
www.wobenzym.cz, konzultace na tel.: 800 160 000

Více na
www.wobenzym.cz

Více naVíce na
www.wobewww.wobe

RS005702
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aké jste to už slyšeli? 
Emmanuel Macron je gay! 
Na barevných obálkách ča-
sopisů se představuje jako 
milující manžel své ženy, 
ve skutečnosti vede druhý, 
tajný život a  stojí za  ním 
vlivná homosexuální lo-
bby. Podvedl nás a nedá se 
mu věřit! 

Článek s tímto obsahem 
zveřejnila v únoru francouzská mutace ruského serveru 
Sputnik News a informace se během několika dnů ob-
jevila ve více než sedmnácti tisících textech, komentá-
řích a on-line statusech. Zaznamenalo ji jedenáct států, 
včetně Česka, v devíti jazycích. Šlo o dosud nejsdílenější 
smyšlený fakt, který vstoupil do letošního klání o křeslo 
nového francouzského prezidenta. Jeho rozšíření připo-
mnělo, že ani v mnoha směrech specifická Francie nezů-
stává mimo fenomén dezinformací, který v různé míře 
zasahuje liberální demokracie na obou březích Atlan-
tiku. Ze stejné oblasti ale zároveň přicházejí povzbu-
divé zprávy. Opírají se právě o výše naznačené speciální 
instinkty.

Bude to velké
Francie se ocitla v  hledáčku dezinformačních mágů 
poté, co svoji kandidaturu na nejvyšší post ve státě ohlá-
silo několik „ruských koní“. Ruská on-line armáda podle 
opakovaných analýz zasáhla do amerických prezident-
ských voleb, hodlá to stejné zopakovat na podzim při 
parlamentním hlasování v Německu a mezipřistáním je 
Francie, kde se první kolo voleb bude konat už koncem 
dubna. Jeho favoritkou je šéfka krajní pravice Marine Le 
Pen sledující oficiálně stejný cíl jako ruský vládce Vla-
dimir Putin: rozbít NATO a Evropskou unii. Marine 
Le Pen k tomu od Kremlu dostala peníze – jediný úvěr, 
na který v posledních letech dosáhla její Národní fronta, 
poskytla straně ruská banka – a podporu v podobě Rusy 
řízených médií jako zmíněný Sputnik. Předsedkyně Ná-
rodní fronty na oplátku veřejně schválila ruskou anexi 
ukrajinského Krymu jako legitimní akt a za svoji zahra-

Patrioti, připravte se
Francouzi jsou zaměstnaní reálnými událostmi 
voleb a neřeší, kdo jimi manipuluje
kateř i na šafaříková, Paříž

Gay? ale jděte! (emmanuel macron)
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niční prioritu, pokud stane v čele Francie, označila zru-
šení evropských sankcí proti Rusku. Není v tom sama: 
o stejnou věc usiluje také Putinův přítel z minulosti, 
konzervativní kandidát François Fillon a zároveň další 
ruský kůň ve hře.

Dezinformace mají v řadách francouzské krajní pra-
vice umetenou cestu, protože ta s jejich platformou, digi-
tálním prostředím, dlouhodobě pracuje. Národní fronta 
si jako první strana ve Francii založila webovou stránku – 
do on-line prostředí ji vehnal nedostatek peněz na kam-
paně – a obdobně rychle opanovala sociální sítě. 

Dnes je to strana s největší „e-angažovaností“ – mě-
řeno počtem lajků, followerů a aktivitou na síti – a má 
z minulosti zkušenosti s útoky proti svým databázím. 
Na prezidentské kampani Marine Le Pen pracuje pat-
náct lidí na plný úvazek, kteří se starají jen o digitální 
prostředí. Je to nesrovnatelně víc, než mají rivalové. 
Hnutí En Marche! Emmanuela Macrona, jejího hlav-
ního vyzývatele, kvůli omezeným prostředkům spoléhá 
na pomoc proměnlivé skupiny desítky dobrovolníků.

Velikost kybertýmu ale neříká vše. Lidé Marine Le 
Pen vynikají asertivitou přístupu k věci. Jedny z nej-
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používanějších hashtagů francouzské kampaně dosud 
byly #Penelopegate, pod nímž se shromažďovaly no-
vinky v kauze, v níž kandidát Fillon platil z veřejných 
peněz fiktivní práci pro svou ženu Penelope, a #LeVrai-
Macron, „skutečný Macron“, kde se sdružují informace, 
které mají favorita prezidentského finále diskredito-
vat. S oběma hashtagy pracovali také další prezident-
ští kandidáti i obyčejní uživatelé Twitteru – a oba pustil 
do světa webový tým Marine Le Pen.

Francouzská mutace serveru The Huffington Post 
provedla na konci února sondu do nitra tamní „patrio-
tické sféry“ – příznivců Národní fronty a profesionálních 
trollů v jejích službách – a přinesla zajímavou zprávu 
o vysoké disciplíně uvnitř komunity. Novináři Huffing-
ton Postu vytvořili na Twitteru účet fiktivnímu pen-
zistovi z venkova, kterého nazvali Jean Lutte („lutter“ 
je ve francouzštině bojovat), do krátké biografie vložili 
klíčové slovo „patriot“ – takhle se obrací Marine Le Pen 
na své příznivce – a jeho jménem začali sledovat twitte-
rové účty několika funkcionářů Národní fronty. 

Druhý den si vymyšleného penzistu, aniž by jeho účet 
vyvíjel jakoukoli aktivitu, přidalo na svůj twitterový účet 
sto obdobných „patriotů“ včetně dvou vysoce postave-
ných členů fronty. O den později dostal důchodce po-
zvánku do uzavřené diskusní skupiny s názvem Taverna 
patriotů čítající 2400 členů, kde mezi sebou účastníci, 
skrytí pod různými nicky, probírají, jaké vzkazy a memy 
– virální obrázky – vytvořit s cílem zesměšnit Macrona. 

Čtvrtý den už penzistu oslovuje oficiální twitterový 
účet Národní fronty a žádá o laskavou podporu své kan-
didátky ve volbách. Moderátor taverny zároveň ozna-
muje, aby byli všichni za dva dny přesně v 18.00 při-
pojení a nachystaní sdílet na svých účtech nový obsah. 
„Patrioti,“ vyzývá šéf taverny, „připravte se! Bude to již 
brzy a bude to velké!“

„Aha, a kdy?“
Pod hashtagem #LeVraiMacron vypustila taverna do sítí 
obrázek s  podobiznou majitele francouzské televize 
BMFTV, který veřejně podpořil Macrona, a doplnila 
to sloganem: „Média si už vybrala svého kandidáta.“ Cí-
lem téhle akce bylo Francouzům, naštvaným na „elity“, 
zahrnující také tradiční tiskoviny a televize, ukázat, že 
Emmanuel Macron není alternativa, ale součást „pro-
hnilého systému“.

Mem se rychle rozšířil, celkově ale akce dopadla z po-
hledu patriotické sféry kontraproduktivně. Macronův 
tým záhy přešel do protiútoku a nechal v kyberprostoru 
kolovat graf, jenž ukazoval, že Macron během posled-
ního půl roku strávil nejméně hodin z hlavních kandi-
dátů hovorem s médii (výrazně méně než Marine Le 
Pen). Hashtag #LeVraiMacron navíc příznivci mladého 
politika začali používat pozitivně, tedy například ke zve-
řejnění informace, kolik peněz dal jejich favorit na cha-
ritu. Vzniklá mediální kaše oslabila původní záměr akce. 

kdo zahálí, prohraje. (benjamin schifres)

Narůstající pozdvižení
Počet článků a komentářů za dny (4. až 9. února letošního  
roku), které zmínily zprávu sputniku, že emmanuel macron je gay.
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Limitovaný byl i efekt kampaně, že Ma-
cron je skrytý gay, jakkoli byl článek ze 
Sputniku široce sdílený. I v tomto případě 
sledovala dezinformace cíl Macrona znevě-
rohodnit. Samotná jiná sexuální orientace by 
většinu Francouzů nezvedla ze židle a Ná-
rodní frontě, jejíž dvojka Florian Philippot je 
otevřený homosexuál, se po téhle lince špatně 
útočí. Hlavním kontextovým sdělením tu bylo, že Ma-
cron nehraje s Francouzi otevřenou hru. Jenže ten se ji 
rozhodl hrát velmi otevřeně. Francouzský Sputnik, mi-
noritní médium se 3,5 milionu on-line návštěv měsíčně 
ve srovnání s 86 miliony u mainstreamového listu Le 
Figaro, zveřejnil článek 4. února. O dva dny později,  
6. února, když začal nabírat na  síle na  sociálních sí-
tích, se k němu Macron veřejně vyjádřil. Během svého 
mítinku posluchačům oznámil, že přišel domů a svojí 
ženě sdělil, že vede druhý tajný život. „Aha, a kdy?“ 
měla ke všeobecnému pobavení publika odvětit žena po-
litika plně zaměstnaného kampaní. „Pokud někdo tvrdí,“ 
pokračoval Macron, „že vedu dvojí život, je to proto, 
že unikl můj hologram.“ Tahle reakce, nikoli smyšlená 
informace o jeho údajné skryté homosexualitě, strhla 
francouzský kyberprostor a zapříčinila citační vrchol (7. 
února) původní zprávy Sputniku. Poté začala pozornost 
rychle klesat (viz graf ).

Víme
Internetová stránka hnutí En Marche! se stala v po-
sledních měsících cílem více než dvou tisíc hackerských 
útoků. Podle sekretáře hnutí Richarda Ferranda pochá-
zely útoky ze serverů z Ukrajiny poblíž ruských hra-
nic. Na snahu Ruska ovlivnit volby upozornila politické 
špičky země už dříve francouzská rozvědka a  tamní 
strany v ochraně svého webového prostředí dohánějí, 
co dosud podceňovaly. 

Kromě hnutí En Marche! zaznamenal útok vedený ze 
zahraničí kandidát socialistů Benoît Hamon. Hackeři 
napadli jeho twitterový účet a francouzským kyberpro-
storem tak chvíli obíhal Hamonův falešný tweet, že is-
lám není „nic než mír a láska“ a on by se chtěl stát „prv-
ním prezidentem Francie, který k němu konvertuje“. 
Svým obsahem byl ale tento hoax natolik neuvěřitelný, 
že se nechytil. 

Kvůli minimální osobní zkušenosti nepovažuje vět-
šina Francouzů ruský režim za hrozbu pro demokratický 
svět – v ostrém protikladu ke Spojeným státům, jimž 
tradičně antiameričtí Francouzi často přisuzují nálepku 
světové hrozby. Téma fake news a  dezinformačních 
kampaní z Ruska však po amerických volbách přitáhlo 
mediální pozornost a o věci se intenzivně mluví a píše. 

Dva velké francouzské deníky, Le Monde a Libéra-
tion, spustily speciální webovou stránku, na které ově-
řují informace, jež hýbají sociálními sítěmi. V obavě před 
možným ovlivněním francouzských voleb – a z reakce 

dohledových autorit v EU – uzavřely Google a Face-
book dohodu, že budou na obsah sdílený na svých plat-
formách přísnější, a dohoda zjevně funguje. Novináři 
The Huffington Post, kteří kromě fiktivního penzisty 
založili další falešný profil na Facebooku, byli po třech 
dnech administrátorem vyzváni k prokázání své iden-
tity – profil neměl historii a komunikoval s lidmi, které 
uživatelé sítě v minulosti nahlásili kvůli sdílení rasistic-
kého obsahu. Poté byl účet zablokován.

Politické týmy jsou každopádně v pozoru. Podle Ben- 
jamina Schifrese, zástupce En Marche! pro Česko, má 
hnutí na své vnitřní síti speciální aplikaci, kde se nepře-
tržitě komunikuje o útocích na platformy En Marche! 
a probírá se strategie, jak čelit konkrétním dezinforma-
cím. „Klíčová je rychlá protiakce. Emmanuel Macron 
má nejméně přesvědčené voliče a každá šeptanda, po-
kud se nechá bobtnat, je může odradit,“ říká Benjamin 
Schifres.

Zároveň připouští, o čem mluví experti na kyberpro-
stor. Že nejúspěšnější jsou ty dezinformace, které brnkají 
na společné kódy komunity, jíž jsou určeny. Jestliže tedy 
Macron snadno rozehnal zprávu o své údajné homose-
xualitě, v případě kampaně z dílny patriotické scény, že 
za ním stojí americký kapitál – Macron pracoval jako in-
vestiční bankéř u Rothschildů –, je to jinak. Francouzům 
s jejich antiamerickými instinkty vadí jakékoli podro-
bení se Americe (a naopak nevadí, když je strana finan-
covaná z Ruska, což je případ Národní fronty). Obrana 
En Marche!, že jejich finance jsou transparentní a visí 
na webu, v tomto kontextu nikoho moc nepřesvědčuje. 
Macronovou pozicí v soutěži o hlavu státu to však zatím 
neotřáslo. Letošní prezidentské volby jsou mimořádně 
napínavé a jejich výsledek nejasný. Francouzům zatím 
stačí konzumovat čistá fakta. 

Každá šeptanda, pokud  
se nechá bobtnat, může přerůst 
ve velký problém.
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Neumíme si to představit
S Evou Romancovovou o nebezpečném 
působení cizích mocností, obraně 
měkkých cílů a hledání chyb v systému
jaroslav sPu r ný, on dř ej ku n dra / foto matěj stránský

Roky ji nikdo neznal, dnes je jednou z hlavních 
tváří boje proti dezinformacím. Eva Romanco-
vová, energická úřednice, která se nebojí říkat 
svoje názory, je ve  zdejší státní správě spíše 
vzácným úkazem. A zároveň příkladem, že jed-
notlivec může hodně změnit. Byla to totiž právě 
ona, kdo – ještě než se o tématu začalo více mlu-
vit – v zákulisí lobboval, aby stát začal s novou 
hrozbou něco dělat.

Budovala jste tým, který má chránit tuto zemi 
před mimořádně žhavým problémem této doby. 
Původně jste ale pracovala na projektech, které 
se pokoušely čelit jedné velmi tradiční kriminální 
aktivitě: praní špinavých peněz. Jak jste se odtud 
dostala k dezinformacím?

Deset let působím v odboru bezpečnostní politiky mi-
nisterstva vnitra, kde jsem byla postupně odbornicí 
na hodně věcí. Praní špinavých peněz ano, v tom tématu 
jsem něco dělala. Moje odbornost byla spíše logisticko-
-organizačně-legislativní. Šlo o zlepšování činnosti po-
licie v oblasti hospodářské kriminality. Praní špinavých 
peněz se tam objevovalo, ale šlo spíše o nastavení systému 
zajišťování výnosů z této trestné činnosti. Ale dělala jsem 
i spoustu jiných témat. Psala jsem s dalšími lidmi zákon 
o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Byla jsem 
například u zakládání „Daňové Kobry“. Nikdy jsem ne-
dělala věcné kauzy, ale vždycky jsem hledala v systému 
chyby. Hledala jsem situace, kdy vázne spolupráce jed-
notlivých složek. Dezinformacemi nebo působením ci-
zích mocností se na ministerstvu vnitra nikdo nezabýval. 
Hodil se tedy člověk, který umí analyzovat nedostatky 
systému a umí navrhnout nápravu. Tudy jsem se dostala 
k dezinformacím. 

Zřejmě jste k tomu musela nastudovat spoustu 
materiálů. Konzultovala jste nová témata se svým 
manželem, známým politologem a odborníkem 
na Rusko? Kdo další vás inspiroval?

S manželem jsem to intenzivně neřešila, protože on se vě-
nuje geopolitice a zajímá ho spíše imperiální Rusko. Pro 
mě je podstatné téma vnitřní bezpečnosti. Jakým způso-
bem může Rusko ohrožovat naši vnitřní bezpečnost? S vý-
jimkou zpravodajských služeb je to pro celou státní správu 
nové téma. Zpravodajské hry probíhaly vždycky, ale ur-
čitě to nebylo takhle systémové útočení na demokratické 
uspořádání společnosti nebo na integritu Evropské unie. 
Takže ano, musela jsem načíst velké množství materiálů, 
spolupracovala jsem vlastně i hned od začátku s Jakubem 
Kalenským, který dnes pracuje na obraně proti dezinfor-
macím v Bruselu, předávali jsme si kontakty na zajímavé 
lidi, se kterými bylo potřeba hovořit.

Jste tváří tématu, které vzbuzuje velké vášně. Má 
to pro vás nějaké osobní důsledky? Jste terčem 
útoků?

Ano, v mém případě na osobní útoky došlo. Vyšlo o mně 
několik článků, které nebyly zrovna příjemné, a objevila 
jsem pár anonymů v poště. 

Máte nějakou ochranu?
Není to třeba. Prožívám občas nepříjemné útoky od ano-
nymů. Nikdy to ale nebylo vyhodnoceno, ani z  mé 
strany, jako reálná hrozba.  

Musela jste změnit způsob života?
Ve vyjadřování osobních názorů samozřejmě ano. Dřív 
jsem byla schopna na svém twitterovém profilu psát o vě-
cech, které si myslím. Za poslední tři měsíce jsem vydala 
asi dva tweety. Mnohem víc si dávám pozor na to, co ve-
řejně říkám, protože je potřeba tomu tématu neuškodit. 
A je zbytečné jakýmkoli způsobem v někom vzbuzovat 
představu, že by výkon státního úředníka nebyl nestranný. 
Své názory mám samozřejmě i nadále, ale říkám je velmi 
opatrně. Umím oddělovat osobní názory a práci.
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Učíme se za pochodu
Když jsme se ráno dívali na twitterové stránky 
Centra proti terorismu a hybridním hrozbám – což 
je jediný oficiální výstup centra, které jste pomá-
hala zakládat –, moc jsme se tam toho nedočetli. 
Maximálně tak kritické komentáře, že vlastně nic 
neděláte a že by bylo dobré centrum zrušit. To se 
opravdu od začátku roku neobjevila žádná dezin-
formace, která by stála za zveřejnění?

Od začátku roku se samozřejmě objevila spousta dez-
informací. Například k migraci je jich tady třeba deset 
za den. Nicméně migrace v současné době není nejvý-
raznější bezpečnostní hrozbou. Dezinformace, které se 
okolo ní točí, jsou buď přebírané staré věci, které už ně-
kdo stihl vyvrátit, anebo je to něco, čeho je na internetu 
tolik, že nemá smysl ukazovat na jednotlivosti. Vybrat 
z migrace nějaké téma, u kterého bychom chtěli kon-
krétně popřít dezinformaci, to by muselo být něco, co je 
nové a významné.

Občané, organizace, média i úřady nám postupují nej-
různější dezinformace a ptají se, jestli by to nebylo na re-

akci. Centrum to vyhodnocujeme, o většině z nich ví a vět-
šinou odpovídá: Bylo to vyvráceno, ať už nějakou státní 
organizací nebo nějakou jinou, třeba občanskou organi-
zací. Nemá smysl se k tomu vracet, stát by těmto „infor-
macím“ jen zbytečně přidával na vážnosti.

Čas od času dojde k nějakému incidentu, u kterého cen-
trum zvažuje, jestli tomu má dát punc závažné dezinfor-
mace, před kterou chceme varovat veřejnost. Od začátku 
roku to nebylo ani jednou vyhodnoceno takto. A navíc – 
když to vezmete úplně upřímně – i my se tuhle práci učíme 
dost za pochodu…

Co to znamená? Co vlastně dělají zaměstnanci 
centra? Čtou média a sociální sítě? Jak vyhodno-
cují informace?

Nemůžu být úplně konkrétní, řada věcí je v neveřej-
ném zájmu. Velkou část centra tvoří lidé, kteří jsou bez-
pečnostní experti a mají svoje témata typu „měkké cíle“ 
a obecně terorismus, bezpečnostní aspekty migrace. Nebo 
obecně bezpečnostní aspekty téměř čehokoli, co si dove-
dete představit, že vnitro dělá. 

A potom je tam monitoring. To jsou nováčci, kteří 
ale mají za sebou docela velký balík školení, jak fungují 
sociální sítě, jak číst média a jak se zpracovávají infor-

mace. Ti mají vytipované zdroje, které každý den moni-
torují. Zdroje se proměňují, poznáme, že něco po delší 
době nemá smysl sledovat. Oni z toho vytahují, co po-
važují za podstatné, a chodí to konzultovat s experty jak 
z centra, tak z jiných součástí odboru.

Pak společně navrhnou opatření. V devadesáti devíti 
procentech taková, že se o nich prostě nikde nedozvíte. 
Něco je možné vyhodnotit do budoucna jako rizikovou 
oblast, je potřeba připravit strategickou reakci. Nebo spo-
lupracujeme s policií. Anebo to může jít úplně mimo re-
zort. I proto Audit národní bezpečnosti navrhl vystavět síť, 
aby k vyhodnocování docházelo na všech dotčených úřa-
dech, protože my potřebujeme partnery i v ostatních in-
stitucích. Potřebujeme fórum, kam tato témata můžeme 
přinést a doufat, že nejen bezpečnostní komunita, ale i stát 
jako celek budou vnímat, že tohle je skutečné riziko. Ko-
ordinační platforma se buduje při Úřadu vlády. Teď o tom 
jednala Bezpečnostní rada státu.

Znamená to, že i na dalších ministerstvech by měla 
vzniknout centra proti dezinformacím?

Ono ani nejde o to, aby vznikla nějaká centra. Úřady by 
měly mít stanovenou kapacitu, aby vyčlenily někoho, a vět-
šinou by to měl být zároveň někdo, kdo bude mít velmi in-
tenzivní kontakt s tiskovými odbory, které by měly reago-
vat. Je nutné trošku zrychlit práci na vystavění koordinace. 
Já osobně se domnívám, že stojíme před velmi závažnou 
hrozbou, a myslím, že reakce státu musí být flexibilnější. 

Umí české úřady a politici v jejich čele pojmenovat, 
co je dezinformace, která škodí státu? 

V  téhle zemi je naprostá většina lidí, kteří mají demokra-
tické smýšlení, přesvědčena o tom, že nám vlastně nic ne-
hrozí. Tahle optika samozřejmě postihuje i státní správu.  

Čím si vysvětlujete tu netečnost?  
To nevím úplně přesně. Domnívám se, že je to tím, že jsme 
tady měli pětadvacet let příjemný, demokratický, spokojený 
život a zatím se nic nemění. Funguje dál demokracie. Proč 
by si lidé měli myslet, že se něco děje? Je potřeba ukazovat 
na ty případy, kdy už se něco stalo, kde docházelo k poku-
sům o nějaké ovlivňování, tam, kde to jde skutečně pod-
ložit. Takže se pořád točíme na příkladech, které jsou už 
zmapované a které byly prokázané. 

Ať už jde o manipulaci s veřejným míněním v případu 
Lisa z Německa – údajně znásilněné třináctileté ruské 
dívky muži z Blízkého východu v Berlíně. Nikdy k tomu 
nedošlo, ale vedlo to k roztržce mezi Ruskem a Němec-
kem. Nebo pokus o ovlivnění nizozemského referenda 
o Ukrajině. 

Stát obecně neumí moc dobře komunikovat s veřej-
ností. Učí se to a je otázka, jestli se to naučí dost rychle. 
Mimochodem – veřejnosti by to měla více vysvětlovat 
média. Osobně bych se spíše orientovala na vysvětlování 
směrem do státní správy.

Optika, že nám  
nic nehrozí, samozřejmě  
postihuje i státní správu.
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Důvěra v systém
Mluvíte o velmi závažné hrozbě, kterou spousta 
lidí nevidí. Zkuste nám ji tedy nasvítit. Jak vypadá 
ukázková „závažná dezinformace“?

Když jsme měli výběrová řízení na pozice do centra, jedna 
z otázek pro kandidáty byla: „Proč si myslíte, že je dezin-
formace nebezpečná, čím se dá zneužít?“ Jedna odpověď  
mně byla velice blízká. Pokud bude veřejnost věřit na různé 
šířené teorie, třeba o škodlivosti antibiotik a jejich nahra-
zení česnekem, většinou to nikomu neublíží, nakonec to 
může být i částečně pravda. Co ale společnosti ublíží, je, 
když uvěří někomu, kdo systematicky – pokud se objeví 
nějaký problém – napadá každé řešení. Nakonec veřejnost 
uvěří tomu, že stát nefunguje, a začne volit extremistické 
strany. To je scénář, který se opakoval několikrát během 
historie.

A hrozí nám právě teď?
Kdybych si nemyslela, že to je hrozba, tak bych se nepodí-
lela na zpracování tématu do Auditu národní bezpečnosti. 

Je tady podle vás jasná hrozba ze strany Ruska?
Nejen Ruska. Těch aktérů je určitě víc. Pro mě je důležité 
utvrdit občany v tom, že ústavní systém je nastaven správně 
a útoky na něj nás ohrožují. Ono je mnohem jednodušší 
křičet, že soudy lžou, státní zástupci jsou podplacení a po-
licie nefunguje. Prostě že celý stát je neschopný. 

Je jasné, že je tady spousta dezinformací, které 
mají různou váhu. Vypouštějí je i politici? Vyhod-
nocujete to nějak?

Politici zastávající extrémní názory samozřejmě velmi 
často. Uvedení na pravou míru jejich příznivce nepřesvědčí, 
zbytek populace ví, že nemluví pravdu. Jde stále dokola 
o stejné nepravdy. Na to nemá většinou na úrovni centra 
cenu poukazovat. Spíše sledujeme nové trendy a nové po-
kusy. O tom mluvit zatím nemůžeme.

O spoustě věcí, které děláte, se nic nedozvíme. Jak 
tedy máme ověřovat vaši práci?

Centrum je pracoviště, které je prvním článkem systému 
boje proti hybridním útokům v této zemi. Už tohle samo 
o sobě má silnou veřejnou symboliku, protože vznik centra 
vyvolal obrovskou veřejnou debatu. Jen díky ní se spousta 
lidí dozvěděla, že ten problém vůbec existuje. 

Tak jinak. Jaká opatření jste navrhli?
Často se právě jedná o ty věci, o kterých se veřejnost ne-
může dozvědět. Ale některé materiály připravené centrem, 
nebo aspoň informace o nich, veřejnosti dostupné budou. 
Informovali jsme o systému školení pro úředníky, velká 
práce se odvádí v oblasti ochrany měkkých cílů.

Zaznamenala jste během dvou měsíců fungování 
centra něco, co nás jednoznačně ohrožuje?

eva romancovová (42)
vystudovala Právnickou fakultu univerzity karlovy (1999). od  roku 
2000 působí na ministerstvu vnitra. je spoluautorkou zákona o po-
licii a zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, zabývala 
se dlouhodobě problematikou vyhledávání zločineckých výnosů. Po-
dílela se na vzniku daňové kobry. v současné době je hlavní koordi-
nátorkou auditu národní bezpečnosti a následně vznikajícího akčního 
plánu k jeho plnění.
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V Česku může dojít k posunu k autoritativní formě vlád-
nutí. Může dojít k tomu, že budeme nedůvěryhodní pro 
Evropskou unii. Volby mohou vyhrát extremistické strany. 
Budou je volit lidé zmanipulovaní dezinformačními kam-
paněmi.

Jak tomuto nebezpečí můžete čelit?
Nemůžeme tomu zabránit. Ale můžeme pomoci obča-
nům se orientovat.

Ohrožení voleb
Centrum má v názvu sousloví „proti terorismu“. 
Jaký je jeho obsah?

Tohle je tradičnější téma našeho odboru. Nebo spíše téma, 
které se nemusíme učit od začátku. V České republice teď 
nemáme žádnou konkrétní hrozbu terorismu. Naše mus-
limská menšina je naprosto integrovaná a je z tohoto po-
hledu bezpečná. A nejsou informace o ohrožení zvenku. 
Obecně se dnes orientujeme zejména na ochranu tzv. měk-
kých cílů. To jsou objekty, kde se shromažďuje větší množ-
ství lidí a děje se tak bez větší kontroly a ochrany. Pro-
vozovatelé těchto objektů a akcí se musí naučit, jakým 
způsobem ten cíl ochránit. My se jim snažíme pomáhat, 
vydali jsme pro ně metodiku. V současnosti bude schva-
lována koncepce ochrany měkkých cílů. Měly by se cvičit 
evakuace, občané by měli vědět, co udělat, když se dosta-
nou do centra teroristického útoku. 

Bude to fungovat? Existuje řada akcí, kde se se-
jdou tisíce nebo stovky lidí a nikdo je nijak ne-
chrání. Dá se to změnit osvětou?

Samozřejmě nedosáhneme nikdy na všechno. Útočník 
si vždy vybírá to nejslabší místo. Nicméně odstrašení je 
důležitý prvek. Jsou situace, kterým se předejít dá. Čím 
víc provozovatelů měkkých cílů projde školením a čím víc 
z nich zažije šanci na pomoc ze strany státu, tím větší 
bude prostor, který bude chráněn. Prostě se snažíme sní-
žit míru rizika.

Centrum má v popisu práce rovněž ochranu voleb. 
Co to znamená?

Činnost této skupiny je utajovaná. Mohu jen nazna-
čit, že třeba kybernetické útoky jsou v České republice 
dost nepravděpodobné, protože zde není příliš silné za-

pojení kybernetických nástrojů při zpracovávání voleb. 
Ale přesto tam nějaké zapojení samozřejmě je. Proč by 
nemělo ministerstvo vnitra prověřit, jestli je to všechno 
zabezpečené? Proč by se neměl celý systém znovu pro-
jít s cílem najít slabá místa? Můžeme mít například po-
kusy o zpětné napadení voleb, může jít o zahlcení soud-
ních senátů, které řeší účelové žaloby, a další situace. 
Můžeme tady mít systematické napadání předvoleb-
ních shromáždění. Můžeme zažít spoustu dalších si-
tuací, ke kterým během voleb může dojít, a pokud by 
na ně vnitro nemělo odpověď, mohlo by dojít k ohrožení 
řádného průběhu voleb.

Na české scéně působí desítky dezinformačních 
webů, z nichž část je anonymních. Stát nemá jas-
nou představu o tom, kdo za nimi stojí, jak jsou 
financované a odkud jsou řízené. Co lze v tomto 
terénu vlastně dělat?

Jediná účinná metoda boje proti dezinformacím je stra-
tegická komunikace ze strany státu. Samozřejmě, občan-
ská společnost i média mají spoustu jiných možností, ale 
ze strany státu – pokud dezinformace nepřekročí hranice 
trestněprávní – je jedinou možností komunikace. To zna-
mená upozorňovat na danou situaci, vysvětlovat, proč ta 
situace může být nebezpečná, nebo že to, co se objevuje 
v éteru, není založeno na faktech.

Stát dnes o dezinformačních webech neví skoro 
nic. Lze dokonce tvrdit, že neví o mnoho víc než 
někteří novináři. Jak si to vysvětlujete?

Nemám žádné aktuální informace o tom, co třeba vědí 
zpravodajské služby nebo jiné bezpečnostní složky 
státu. Můžu dát jen obecnou odpověď. Je jasné, že 
ukrytí majetku nebo zamlžení vlastnických vztahů je 
mnohem jednodušší než jejich následné vypátrání. Stává 
se to v trestním řízení, tam, kde je to taky velmi dů-
ležité a kde visí kauzy s miliardovou škodou. Prostě se 
to stává.

O práci českého centra se poměrně intenzivně zají-
mají zahraniční kolegové. Na co se nejčastěji ptají?

Trochu jsme jim museli vysvětlovat, že to není tak, že 
by Česká republika zřízením centra vybudovala systém. 
Je to spíše první stavební kámen systému. Zájem ze za-
hraničí je skutečně enormní. Často hovoříme se zástupci 
z různých velvyslanectví, měli jsme tady několik ná-
vštěv kolegů, kteří se zabývají stejnou problematikou – 
a i my máme několik pozvání. Většinou to byly pobalt-
ské státy, ale taky Německo, Rakousko, Švédsko. Státy, 
u kterých se dá předpokládat, že se cítí ohroženy. Čím 
jdete v Evropě víc na západ nebo na jih, je to ohrožení 
vnímáno méně intenzivně. Nicméně ohlas je mohutný 
a zatím neutichá. Neutichá ani hrozba – čili není důvod, 
aby utichal ohlas. 

Můžeme mít zpětné  
napadení voleb i předvolebních 
shromáždění.
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Kobaní
veřejná sbírka
SOS Kobaní
veřejná sbírka
na obnovu válkou zničeného syrského města

číslo účtu 2700854655/2010

Nad sbírkou převzaly záštitu
novinářky Markéta Kutilová
a Lenka Klicperová, které se
nedávno ze Sýrie vrátily.

Sbírku provozuje spolek
Femisphera
– www.femisphera.com

Díky vám jsme mohli vyrobit lavice pro školy, nakoupit vybavení pro nemocnici
a začít stavět provizorní školu ve válkou zničené vesnici. Jedna školní lavice
pro tři děti stojí 520Kč. Pomáhejte
s námi těm,kteří nechtějí do Evropy! www.soskobani.cz
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Zemřeš!
Jak se žije lidem, kteří se rozhodli podívat 
do zákulisí informační války
on dř ej ku n dra
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ylo už pozdě večer, když 
finské novinářce Jessikce 
Aro zazvonil telefon a ob-
jevilo se na něm neznámé 
číslo se zahraniční před-
volbou. Když ho zvedla, 
na druhém konci bylo pár 
vteřin ticho a pak se ozvala 
hlasitá střelba. Zaskočená 
reportérka se ptala, kdo 
volá, ale nikdo se neozýval. 

Bezprostředně poté přistála v jejím telefonu SMS s krátkým 
sdělením: „Jsi děvka NATO.“ A vzápětí se na jejím Face-
booku objevil vzkaz od dvacet let mrtvého otce: „Sleduji tě.“

Až do téhle chvíle Jessikka Aro o podobných interneto-
vých útocích četla jen v pár článcích svých západních ko-
legů. Věděla, že přicházejí odkudsi z temnoty sítě a že jejich 
původce – kteří mezitím vešli ve známost jako trollové – je 
skoro nemožné odhalit. Jí se to však podařilo. A hned nato 
se stala jejich terčem.

Savuškina 55 
Až do roku 2013 znali trolly důvěrně jen čtenáři dětských 
knížek. Byli v nich líčeni jako tajemné bytosti, neodmysli-
telně spjaté se severskou mytologií, původně potomci obrů, 
kteří se časem proměnili v malé skřety. Po začátku ruské 
invaze na Ukrajinu ale tohle slovo získalo nový význam. 
Trollové se vžili jako ustálený termín pro lidi, které ruská 
propaganda najímá na to, aby manipulovali debaty pod 
články v západních médiích a mátli jejich čtenáře.

Své trolly má samozřejmě i  Ukrajina a  další země, 
množství a způsob, jakým je začalo využívat Rusko, je 
však bezprecedentní. Za jeden z dosud největších výkonů 
dezinformační kampaně Kremlu je považován loňský vý-
sledek nizozemského referenda o asociační dohodě mezi 
Evropskou unií a Ukrajinou. Ruští trollové v tajnosti a zá-
roveň vytrvale zaplavovali veřejné debaty v Nizozemsku 
protiukrajinskými postoji a voliči ve finále řekli v referendu 
ukrajinskému směřování do EU „ne“.

Dohoda tím sice není zablokovaná jako celek, Rusku 
se ale podařilo zmást nizozemské voliče a  vrazit další 
klín do Unie, která je z principu komplikovaným, a tedy 

udržet si zakázky.  
(vladimir Putin a jevgenij Prigožin – vpravo)
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v  mnoha otázkách nejednotným společenstvím. I  přes 
množící se útoky se stále moc neví, jak trollové fungují 
a odkud berou své zdroje. „Lákalo mě dozvědět se o nich 
víc,“ říká Aro, proč se jako jedna z prvních novinářek roz-
hodla na podzim roku 2013 jejich svět rozkrýt. 

Jessikka Aro v  té době byla vycházející investiga-
tivní hvězdou finské televize Yle a neprobádané a dob-
rodružné téma ji přitahovalo. „Brzy jsem pochopila, že 
mi to převrátí život naruby.“ Zájem o její osobu byl lo-
gický: Jessikka Aro pronikla dál než všichni ostatní. 
Od svých zdrojů dostala tip, že by se měla více zabývat tím, 
co se skrývá za zdmi do té doby zcela neznámé budovy 
s číslem 55 v petrohradské ulici Savuškina. Na první po-
hled dům nevzbuzoval žádné podezření, jako jeho zřizova-
tel byl veden Ústav pro výzkum internetu. Aro ale objevila, 
že název je blamáž: ve skutečnosti jde o jedno z center, kde 
vznikají ruské dezinformace. Ty, které jsou následně šířené 
na Ukrajinu a do řady západních zemí.

Hledá se copywriter 
Díky odhalením Jessikky Aro měla veřejnost časem k dis-
pozici poměrně plastický obraz, jak ruské dezinformace 
vznikají. Později dokonce veřejně promluvilo i několik bý-
valých zaměstnanců centra, kteří ještě více poodkryli zá-
kulisí: reportérům popsali, že uvnitř domu je čtyřicet míst-
ností a v každé z nich pracuje dvacet lidí. Ti celou dobu jen 
sedí a píší přesně podle zadaných úkolů. Na ruské poměry 
jsou dobře placeni, jejich příjem přesahoval o deset tisíc 
rublů průměrný plat v zemi.

Zaměstnanci měli za  úkol diskutovat pod články 
o  hudbě, zálibách, dětech a  do  toho vkládat nenucené 
zmínky o „fašistické vládě v Kyjevě“ a „zkorumpované opo-
zici“ v Rusku. V každé kanceláři bylo dvacet lidí, jež perma-
nentně sledovaly kamery, zda se drží zadané linie. Za ideo- 
logické odchylky následovala pokuta. Požadovaná denní 
norma obnášela sto třicet pět postů o zhruba dvou stech 
znacích, pracovalo se ve dvanáctihodinových směnách.

Výroba dezinformací měla přesnou strategii, jasnou 
strukturu i cíle a každý jedinec v jejím soukolí zřetelně 
vymezenou roli. Trollové se dělili na několikačlenné týmy, 
které se měly mezi sebou přít pod novinovými články, aby 
pisatelé vzbudili pocit názorové plurality. Poslední slovo 
měl ale vždy ten, kdo věc líčil z pohledu výhodného pro 
Kreml. Argumentace pak byla podepřena odkazy na zma-
nipulovaná videa nebo fotografie.

Běžný úkol zněl například dostat do veřejného prostoru 
informaci, že v řadách ukrajinské armády bojují v rozporu 
s  mezinárodním právem jednotky NATO. 
Po vypuknutí běženecké krize v roce 2015 se 
propaganda začala zaměřovat na snahu posílit 
v západních společnostech strach z imigrantů. 
Když se pak Rusko zapojilo do  vojenského 
konfliktu v Sýrii, kde své angažmá vydávalo 
za snahu potlačit islamisty, došlo k  tematic-
kému rozkročení propagandy.

Například ukrajinští politici už nebyli tolik popiso-
váni jako fašisté, ale nově jako spojenci islamistů. Umož-
nilo je to ukázat v ještě hrozivějším světle než do té doby. 
Trollové byli většinou nabíráni přes nabídky na pracov-
ních serverech, které inzerují pozice copywriterů a „ob-
sahových manažerů“ – a  to již zhruba od roku 2012. 
Noví zaměstnanci, kteří se rekrutovali převážně z řad 
studentů, dostávali peníze přímo, bez řádně uzavřené 
smlouvy.

Zmíněnou firmu na adrese Savuškina 55 měl původně 
založit petrohradský podnikatel Jevgenij Prigožin. Posled-
ních deset let je spojený s Kremlem, kde má na starosti za-
jišťování cateringu. Prigožin mohl firmu vybudovat proto, 
aby se zalíbil politickému vedení Ruska a udržel si zakázky, 
dlouhodobě však na její provozování nemá zřejmě dost pe-
něz. Novináři tedy spekulují, že následně od něj firmu pře-
vzal ruský stát, jehož zdroje jsou naopak neomezené.

Dealerka NATO
Ihned po sérii prvních reportáží, kde petrohradské cen-
trum rozkryla, zažila Jessikka Aro tvrdý útok a tlak trvá 
dodnes. Na proruských webech se o ní začaly objevovat 
hanlivé zmínky, její e-mail byl zaplaven řadou výhrůžek. 
Pomlouvačné e-maily začali dostávat kolegové v její do-
movské televizi, finští poslanci i ministři. Probírala se její 
údajná psychická labilita, zdraví, vše, co udělala, bylo odteď 
pod drobnohledem ruských webů. „Zemřeš!“ zněly časté 
anonymní výhrůžky.

Podobnou zkušenost přitom mají i další lidé, kteří se po-
kusili nahlédnout pod povrch ruských dezinformací. Poté 
co loni v létě zveřejnil srbský think tank Centrum euro-
atlantických studií analýzu, v níž dokládal propojení někte-
rých srbských politiků a byznysmenů s Ruskem, včetně fi-
nančních toků, začali jeho zaměstnanci dostávat anonymní 
telefonické výhrůžky smrtí a také jejich e-maily byly zapla-
veny nenávistnými vzkazy. 

Šéfka organizace Jelena Milić jich dosud obdržela dva 
tisíce a na několik měsíců měla od ministerstva vnitra při-
dělenou ochranku. Nakonec se jí zřekla, protože měla po-
cit, že ji příliš izoluje doma. „Řada útoků byla anonymních 
a nelze je vystopovat,“ říká Jelena Milić. „Někteří lidé v po-
zadí jsou ale známí.“ Jde většinou o veřejně neznámé srb-
ské občany, kteří odmítají západní profilaci Srbska a jeho 
budoucnost vidí naopak dál v silné vazbě na Rusko, jako 
je tomu doteď. 

Johan Bäckman, muž, který odstartoval kampaň proti 
Aro, je naopak ve Finsku výrazná mediální tvář (často vy-

„Chtěli mě především  
znevěrohodnit.“
jessikka aro
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stupuje v různých pořadech). Novinářku veřejně označil 
za „agentku CIA“ a upozornil na ni proruské anonymní 
weby. „Jedním z cílů bylo znevěrohodnit mě před publikací 
dalších článků,“ vysvětluje Jessikka Aro.

Bäckman ve Finsku působí jako zástupce Ruského in-
stitutu strategických studií, ruským státem založené ne-
ziskovky, v níž jsou lidé s vazbami na zpravodajské služby. 
V rozhovoru pro The New York Times Bäckman odmítl, 
že by chtěl reportérku diskreditovat. Své aktivity označuje 
– nijak překvapivě – jako nezbytné kroky na obranu Ruska 
proti tomu, co sám nazývá západní propagandou. Repor-
téři jako Jessikka Aro se podle něj snaží omezovat svobodu 
projevu proputinovsky smýšlejících lidí tím, že je označují 
za ruské trolly.

Faktem nicméně zůstává, že to byl právě Bäckman, kdo 
si před časem vyžádal (a od finského soudu na základě zá-
kona o svobodném přístupu k informacím obdržel) do-
kumenty, které prokazovaly, že Aro v  roce 2002 nele-
gálně užívala amfetaminy, za což dostala pokutu tři sta 
eur. Bäckman dokumenty dostal, protože šlo o soudní roz-
hodnutí, do něhož může každý Fin nahlédnout. Starý pro-
hřešek se pak objevil v nových kulisách. 

Krátce poté, co Bäckman informace získal, byly přetisk-
nuty na ve Španělsku založeném protiimigrantském webu 
MV-lehti.net. Jessikka Aro byla v článku označena jako 
„drogová dealerka“ pracující pro NATO. Bäckman odmítá, 
že by s tím měl cokoli společného, informace o novinářce 
prý chtěl prostě proto, aby se o ní co nejvíc dozvěděl. Pří-
pad v současné době vyšetřuje finská policie a do jeho uza-
vření ho nechce komentovat.

Manipulace s veřejným míněním a znevěrohodňování 
těch, kdo na ně upozorňují, jsou podle řady analytiků sou-
částí složitějších plánů Kremlu. Tvoří moderní propagandi-
stickou válku, v níž hrají hlavní roli sofistikované a přesně 
cílené dezinformace. V případě novinářky Aro se diskre-
ditace nepodařila. Díky útoku se stala známější ve Finsku 
i v zahraničí, řada dalších lidí ale takové štěstí nemá. 

Jelena Milić ze Srbska je pod permanentním tlakem 
trollů, justice zatím útoky vůči ní vyšetřuje jen hodně le-
dabyle a politici nejsou příliš na její straně (srbská vláda 
tradičně inklinuje k Rusku). Někteří další novináři či ak-
tivisté ze středoevropských zemí, s nimiž Respekt mlu-
vil, už svoje úsilí raději vzdali a odjeli pryč ze svých států 
na Západ.

Podobná trollí farma jako ta v  Petrohradě na  čes-
kém území podle dostupných informací není. Trollové 
a hackeři fungují vůči Česku ze zahraničí a jako v řadě 
dalších zemí i u nás zaplavují diskuse pod články, někdy 
tu pobývají a pracují individuálně. EU nebezpečí propa-
gandy vidí jako problém, proto před časem při centrále 
Unie i NATO začaly fungovat dva speciální týmy ex-
pertů, které na jednotlivé dezinformace upozorňují a uvá-
dějí je na pravou míru. Podobná jednotka se rodí i v jed-
notlivých národních státech. 

resPekt 43/2016 (text byl Pro tento sPeciál aktualizován.)
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Kdo je dnes největším šiřitelem dezinformací 
na slovenském internetu?

Jednoho velkého nemáme, hlavním kanálem pro šíření 
dezinformací je Facebook, odkud se to na nás valí ze 
všech stran. Pokud je však řeč o tom, kdo je největším 
producentem dezinformací na Slovensku, tak vyhrává 
server Hlavné správy.

Ty mají na Facebooku dvacet pět tisíc fanoušků. 
To nevypadá, že by byli tak silní.

Počet fanoušků nemusí nic znamenat, pro jejich příjmy 
z reklamy a vliv je důležitá celková návštěvnost, kterou mi-
mochodem nikde nezveřejňují. Podstatné je, že dokážou 
vyrobit manipulace, které jiné skupiny masově šíří Face-
bookem. Není to žádná věda. Jen přeloží nebo přeberou 
článek z jiných zdrojů, dají mu manipulativnější, emotiv-
nější titulek a je to. Hodně lidí na Facebooku sdílí články 
jen podle titulku a fotky, ani je nemusí ověřovat.

Které další zdroje dezinformací jsou na Sloven-
sku významné?

Další dezinformační portál takové velikosti na Slovensku 
nemáme. Článkům Hlavných správ se pravidelně daří pro-
niknout i mezi české uživatele, sdílí je také mluvčí českého 
prezidenta Jiří Ovčáček. V Česku je takových dezinformač-
ních webů více, nejvlivnější jsou Parlamentní listy.

To je ale jiný typ média. Parlamentní listy mají 
„kamennou“ redakci i známého majitele. Hlavné 
správy jsou vydávané skrze občanské sdružení, 
které sídlí v košickém paneláku, a nevíme, kdo 
všechno za nimi stojí.

Netvrdím, že jsou to stejné weby. Liší se ve více věcech, 
včetně stylu práce. Parlamentní listy mají šokující titulky, 
vykreslují zjednodušené příběhy. Hlavné správy se tváří 
konzervativněji. Parlamentní listy běžně dělají rozhovory 
s politiky z různých stran, aby vytvořily zdání, že jsou 
vyvážené. Hlavné správy dělají vlastní rozhovory jen vý-
jimečně. Oba weby jsou nicméně jen tou nejviditelnější 
špičkou ledovce. V projektu Konšpirátori.sk, kterému se 
věnuji, eviduji víc než devadesát českých a slovenských 
webů s podezřelým obsahem.

Dochází na téhle scéně k nějakým změnám? 

K celkem výrazným. Podívejte se například na známý 
slovenský šarlatánský měsíčník Zem a vek. Zpočátku byl 
hodně viditelný. Pak se ale zkompromitoval, zjistilo se, že 
jeho představitelé jsou v kontaktu s ruskou ambasádou, 
kde žádali o podporu. Postupně upadal. Na Facebooku se 
jeho články přestaly masově šířit.

 
Když mluvíme o dezinformacích, co si pod tím mů-
žeme ve slovenském prostředí představit? Jsou to 
především hoaxy, tedy vymyšlené zprávy?

Hoaxy a vyložené lži tvoří jen pár procent šířeného ob-
sahu. Oni ale vědí, že by bylo kontraproduktivní, kdyby 
pouštěli do světa jen hoaxy. Když se podíváte na Parla-
mentní listy, Hlavné správy a další dezinformační weby, 
tak uvidíte, že mnoho článků je reálných, převzatých 
z tiskových agentur anebo z tištěných médií. Ten hlavní 
trik spočívá ve stáčení pozornosti na některá témata, která 
mají ve společnosti vyvolávat strach, obavy.

Na uprchlíky?
Samozřejmě. Přitom je to téma, které je pro Slovensko 
i pro Česko jen okrajovým problémem. Z těchto webů se 
už nedozvíte, že daleko větším problémem Slovenska není 
imigrace, ale emigrace. Že nám neustále utíkají talento-
vaní lidé, paradoxně často do zemí, kde je uprchlíků da-
leko více. To je skutečné ohrožení naší budoucnosti. Úzce 
to souvisí i s dalšími problémy, o které zakopáváme každý 
den, ať už je to stav školství, zdravotnictví, korupce nebo 
kvalita životního prostředí. Dezinformační weby místo 
toho vyvolávají dojem, že musíme Slovensko oplotit. To 
by pro zemi s naší polohou a velikostí znamenalo zaru-
čený a rychlý úpadek.

Hodně se mluví o tom, že dezinformace jsou dí-
lem prokremelské propagandy. Jsou pro to ně-
jaké důkazy?

Kreml a s ním spojená média část dezinformačního ob-
sahu produkují. Jejich články jsou dost překládané, pro-
tože vyhovují vidění světa našich dezinformátorů: zlý Zá-
pad, ohrožení křesťanských hodnot, rozvrat způsobený 
utečenci. Například na záběrech nepokojů z evropských 
měst, které sdílejí lidé na Facebooku, často vidíme zelené 
logo televize Russia Today. A neměli bychom zapomínat 
na to, že jestli někomu politicky a ekonomicky vyhovuje, 

Část lidí neměla co číst
S Jurajem Smatanou o tom, proč Slováci  
utíkají k alternativním webům
vlado šnídl
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že evropské společnosti budou žít v nejistotě a budou chtít 
vystupovat z EU, tak je to v první řadě Putinův režim.

To ale neznamená, že lidi z Hlavných správ nebo 
administrátory různých facebookových skupin 
platí přímo ruský stát.

To jsem ani nikdy netvrdil, pro to skutečně nejsou žádné 
důkazy. Ti, kdo šíří dezinformace, to mohou dělat i z pře-
svědčení, že je opravdu třeba svrhnout současný demokra-
tický systém. Anebo to dělají, protože se na tom dá vydělat. 

Protože tu byla díra na trhu?
Ano, novináři byli obvykle liberálně ladění mladší lidé, 
žijící ve městech, otevření světu. V tradičních médiích 
jste proto nemohli najít moc novinářů, kteří by chtěli vy-
stupovat z EU a vydat se na východ. Ale část společnosti 
to vidí opačně a ta neměla co číst. Zároveň problema-
tický obsah mohou produkovat i lidé, kteří se snaží po-
moci konkrétním politikům. Hlavné správy před volbami 
v několika článcích vychvalovaly extremistického lídra 
Mariana Kotlebu. 

Dá se s tím něco dělat?
Posun tu určitě je. Před dvěma lety, když jsme na tento 
problém začali upozorňovat, jsme museli složitě dokazo-
vat, že se tu šíří propaganda prostřednictvím článků pře-
ložených z pochybných ruských zdrojů. Teď už je to po-

tvrzené i z oficiálních institucí. Evropský parlament před 
časem přijal směrnici, která vyzývá k boji s prokremelskou 
propagandou a propagandou Islámského státu. Velké firmy 
jako Google a Facebook hovoří o vytváření mechanismů, 
které by zabránily šíření hoaxů. Tajné služby, neziskovky, 
soukromá média – ti všichni na tento fenomén na evropské 
úrovni intenzivně upozorňují.

Týká se to i Slovenska? 
Na Slovensku například vznikl zmiňovaný projekt Konšpi-
rátori.sk, který vytvořil seznam webů s podezřelým obsa-
hem. Když člověk na Facebooku vidí článek z neznámého 
zdroje, může se na této stránce podívat, jestli ho v seznamu 
nenajde. V rámci tohoto projektu jsme rozběhli kampaň, 
v níž vyzýváme firmy, aby neinzerovaly na webech typu 
Hlavných správ, protože jim jednak finančně pomáhají 
a jednak spojují svoji značku s pochybným obsahem.

Má to nějaký dopad?
Ukázalo se, že tato kampaň funguje. Na Hlavných sprá-
vách jsme v minulosti běžně viděli reklamní bannery vý-
znamných bank, automobilek či obchodních řetězců. 
Dnes už jsou skoro výjimkou. 

Dělá něco i slovenský stát?
Tady zatím žádný posun nevidím, náš stát mlčí. 

Autor je reportér Denníku N.

Část lidí neměla co číst
S Jurajem Smatanou o tom, proč Slováci  
utíkají k alternativním webům
vlado šnídl

juraj smatana (51)
středoškolský učitel dějepisu, občan-
ský aktivista a městský a krajský po-
slanec v Považské bystrici za hnutí 
změna zdola. Před dvěma lety sestavil 
seznam internetových proruských strá-
nek v česku a na slovensku.
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Kdo tu kuje pikle
Jak otevřít dětem svět postpravdy?  
Školy zatím tápou.
ivana svob odová / foto m i lan jaroš

a listu papíru je pět zdán-
livě novinových zpráv, 
jedna třeba o  tom, že 
policisté pokutují řidiče 
za pomalou jízdu a řízení 
v klobouku. Studenti tře-
tího ročníku Gymnázia 
Jana Palacha v Mělníku 
si zprávy čtou, občas se 
někdo uchechtne, a při-

pravují si odpovědi na otázky přiložené k úloze. „Co se 
vám na tom nezdá?“ ptá se učitelka mediální výchovy 
a studenti zdráhavě nabízejí odpovědi: kromě toho, že 
jde o zjevné nesmysly, zamýšlejí se žáci nad tím, proč by 
takové zprávě někdo uvěřil. „Citují tady nějakého pana 
Františka, co dostal pokutu, to může působit, že sku-
tečně existuje,“ říká mládenec v první lavici. „Píše se tu, 
že podle policistů ohrožoval bezpečnost – tím, že jsou 
zmíněni policisté, to může na někoho působit důvěry-
hodně,“ doplňuje ho spolužačka. „Píše se tu, že od loňska 

něco tady nehraje. (Gymnázium mělník)
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je na to zákon, ale to není těžké dát do Googlu a zjistit, 
že to není pravda,“ nabízí student ze zadní lavice rov-
nou návod, jak klamavou zprávu ověřit, než si ji čtenář 
uloží do paměti.

Žáci se během debaty shodnou, že mezi články je i je-
den závažný, který by mohl lidi zmást. V krátkém textu 
pod názvem „Oficiálně z banky“ se píše, že když vás 
u bankomatu přepadne útočník a chce vaše peníze, je 
správné zadat PIN odzadu – že bankomat peníze vydá, 
ale okamžitě přivolá policii. „Zaráží mě ta výzva na konci 
– ,Přepošlete co nejvíce lidem‘. To bývá u divných zpráv,“ 
říká jedna dívka a její kamarádka dodává, že se v textu 
nepíše, jaká konkrétní banka tohle lidem vzkazuje. 
„Správně,“ chválí ji učitelka, „tohle by vás mělo trknout. 
Když v textu nejsou konkrétní údaje.“

Učitelka Tereza Drápalová-Šajtarová, která tu v Měl-
níku učí český jazyk a dějepis a má na starosti školní ča-
sopis, dnes vzala třeťáky do počítačové učebny. Kromě 
analýzy textů, z nichž většina je na první pohled z kate-
gorie žertovných aprílových zpráv, mají za úkol připravit 
drobné texty ze života školy do gymnaziálního časopisu 
Palachoviny, pracují ve skupinkách. Hodina mediální vý-
chovy je dnes zaměřená na rozpoznávání fake news, fa-
lešných zpráv, kterých je na internetových serverech a so-
ciálních sítích čím dál víc. Studenti je znají, 
Ivo v poslední lavici jmenuje jako zdroj lživé 
zprávy, které si všiml, Parlamentní listy, četl 
v nich o výhodách pro uprchlíky, které se uká-
zaly být vymyšlené.

To, co dnes, studenti obvykle v hodinách 
mediální výchovy nedělají, předmět je v Měl-
níku zaměřen zejména na výrobu školního ča-
sopisu. Přesto je škola jen jednou z mála, které 
mediální výchovu jako samostatný předmět vůbec za-
vedly. Podle únorového průzkumu agentury Median pro 
organizaci Člověk v tísni mají čeští studenti mediální vý-
chovu maximálně deset hodin za celou školní docházku. 
Jako samostatný předmět mediální gramotnost učí jen 
čtrnáct procent gymnázií a pět procent středních od-
borných škol.

Dát na svou hlavu
„Já to učím první rok, nějak to na mě padlo, protože 
mám jako češtinářka na  starosti školní časopis. Tak 
jsem předmět dostala k češtině a dějepisu, taky se s tím 
peru, jak se dá,“ usmívá se kantorka Drápalová-Šajta-
rová, která nastoupila do Mělníku před čtrnácti lety, 
hned po pedagogické fakultě. Papíry s články, které dnes 
studentům rozdala, si v minulosti sama vystřihla a oko-
pírovala z nějakých novin, už ani neví odkud – našla 
v nich stránku věnovanou mediální gramotnosti a po-
rozumění textu, a jak říká, zajásala. „Nebýt toho, ani 
nevím, podle čeho mediální výchovu učit, žádným ško-
lením na to jsem neprošla, a výuku jako dnes dělám tak 
nějak intuitivně.“

Mediální výchova je pro gymnázia podle rámcového 
vzdělávacího programu daného ministerstvem školství 
povinná, ale školy si ji mohou rozložit do různých před-
mětů. V češtině třeba lze rozebrat novinový text nebo 
zkoumat žánry a styly, hledat rozdíl mezi komentářem 
a zprávou, v základech společenských věd zase debatovat 
o aktuálním dění popsaném v novinách. A tak to od příš-
tího roku bude i v Mělníku: letos vedení školy rozhodlo, 
že mediální nauka je jako samostatný předmět zbytečná. 
Podle učitelky Drápalové-Šajtarové se jejím rozložením 
do různých hodin mnoho nezmění a možná to pro děti 
bude ještě záživnější – naplánovala tři projektové dny vě-
nované médiím, chystá se s žáky na exkurzi do televize, 
do časopisu. „Dělám, co můžu, abych výuku žákům zpes-
třila,“ říká. „Ale nebýt toho, co si sama někde najdu nebo 
materiálů na portálu Jednoho světa na školách, který má 
na webu filmy vhodné pro mediální výchovu, tak bych 
neměla kde brát.“

Většina Respektem oslovených středních škol se me-
diální výchovy dotýká v českém jazyce, kde rozebírají li-
terární styly a řeknou si, co je zpráva a co je komentář. 
Vyznat se v záplavě informací, které se na studenty valí 
ze sociálních sítí i z různých pochybných serverů, školy 
dětem a studentům příliš nepomáhají – nevědí, jak a po-

dle čeho, tápou stejně jako učitelka Drápalová-Šajtarová. 
„A taky na to nemáme čas. Probírat aktuální témata, číst 
zprávy z novin, tomu opravdu čas mezi tím vším dát ne-
můžeme a mediální výchovu učíme jen okrajově při ho-
dinách češtiny,“ vysvětluje ředitelka gymnázia ve Stráž-
nici. Ona sama učí dějepis, a jak říká, i v něm se snaží 
dětem vysvětlit, že názor na události i historii si mají tvo-
řit na základě faktů. „Říkám jim, aby si třeba při psaní 
referátu dali pozor, aby nepřejímali bezelstně cizí postoje 
z internetu, ale dali na svou hlavu,“ říká ředitelka.

Je kolem poledne a před chvílí v aule strážnické školy 
skončila dvouhodinová přednáška externího odbor-
níka zaměřená na falešné zprávy a manipulaci. „Bylo to 
úžasné,“ říká ředitelka. „To dětem hodně dá, když k nim 
mluví někdo, kdo k tomu rozumí. My nemůžeme být 
ve škole experti na všechno. Na mediální výchovu tady 
nikoho nemáme, sama nevím, jak bych něco takového 
učila.“

Lodě a letadla
Tím externím odborníkem je novinář Tomáš Fránek 
z  České televize. Před několika lety založil obecně 

„Výuku dnes dělám  
tak nějak intuitivně.“
tereza drápalová-šajtarová
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prospěšnou společnost Brodem a s tou jezdí 
po školách. „Začalo to, když jsem zjistil, že 
můj syn neví ze školy nic k jakémusi korup- 
čnímu skandálu, který hýbal společností, že 
si o tom na gymnáziu vůbec nic neřekli, že si 
ke korupci netvoří postoj,“ vysvětluje Fránek 
po své přednášce. A tak začal nabízet školám, 
že děti o korupci nějak poučí. Později přidal 
i mediální výchovu. „Nejdříve jsem začal novinářskou 
etikou a tím, jak se tvoří zpráva. Pak přišla migrační 
krize a s ní i příliv manipulativních, propagandistic-
kých a lživých zpráv, takže teď nabízím školám i pro-
gram zaměřený na fake news, na to, aby se v nich žáci 
a studenti vyznali, poznali, že s nimi zpráva manipuluje 
a že je třeba ji ověřit.“

V aule  Tomáš Fránek dětem pustil animovaný film 
vyrobený přímo pro výuku zlínskými výtvarníky a na-
zvaný Lež na procházce. Úlisná figura Lži tu kuje pikle, 
jak ošálit lidstvo, jak ho vystrašit, jak ho poplést natolik, 
aby už raději nevěřilo ničemu, a malinká postava brýlaté 

Pravdy to po ní zkouší dávat do pořádku. Na film zís-
kal peníze od ministerstva školství a teď se snaží s ním 
a svou přednáškou dostat do co nejvíce škol. „Vidím, že 
děti jsou mediální výchovou nedotčené. Nejvíc mě zvou 
z gymnázií, ale ze středních odborných škol nebo učilišť 
mi ředitelé ani neodpovídají na e-mail, kde jim program 
nabízím,“ říká Fránek.

Sdružení, která se snaží na střední školy dostat me-
diální výchovu, naučit studenty rozpoznat lež a pro-
pagandu, se po Česku pohybuje několik. Nedávno se 
objevila iniciativa s názvem Zvol si info, kterou dali 
dohromady studenti magisterského studia politologie 
Masarykovy univerzity – vysokoškoláci jezdí přednášet 

„Vidím, že děti jsou mediální  
výchovou nedotčené.“
tomáš fránek

zvol si info. (Gymnázium tábor)
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mladším kolegům ve středoškolských lavicích o tom, jak 
poznat manipulaci. Jejich iniciativě se dostalo značné 
mediální přízně, školy o nich proto vědí, samy je oslo-
vují a žádají, ať přijedou. Tak se aktivisté ze Zvol si info 
ocitli i na gymnáziu v Táboře.

V největší táborské učebně zařízené na promítání vi-
deí je narváno k prasknutí. Studenti bedlivě sledují dva 
mladé vyučující, jež jim dávají příklady manipulativních 
a propagandistických zpráv, které vyšly v Parlamentních 
listech a dalších médiích specializovaných na politickou 
manipulaci, ale i na jiných webech. Ukazují jim třeba fo-
tografii lodě obložené údajnými imigranty, kteří se valí 
na Evropu – i když ve skutečnosti jde o mnoho let sta-
rou fotografii z Albánie. A upozorňují, jak rozpoznat, 
co číst a co za to nestojí – ukazatelem je, že jsou zprávy 
bez uvedení autora, mlhavé a bez údajů, které by se daly 
ověřit, zprávy hrající si s emocemi a strachem, kde odha-
lení veřejnosti přináší „skupina vědců“ bez udání země, 
instituce a jmen. „Chemtrails,“ reagují studenti hromadně 
na nejznámější lživou konspirační zprávu šířící se světem, 
že bílé čáry na obloze za letadly jsou ve skutečnosti slo-
ženy ze škodlivé látky, kterou USA přidávají do paliva, 
a ta lidem vymývá mozek, aby byli tvárnější a připraveni 
naslouchat příkazům mocných.

Na rozdíl od Tomáše Fránka se však politologové 
z Brna úzkostlivě vyhýbají jakémukoli hodnocení, kdo 
a proč takové zprávy vypouští. Fránkova postava Lži 
v animovaném filmu radí vládci země, kterým je zjevně 
Putin, jak rozsévat demagogii a cenzuru. Brněnští akti-
visté propagandu definují jako špatnou věc, ale hned do-
dají, že je špatná, „ať už jde zleva nebo zprava“. Na roz-
díl od Fránka nevysvětlují studentům, že fake news 
slouží ruským zájmům a že je za nimi snaha otočit mysl 
českých konzumentů zpráv proti západním hodnotám. 
„Tohle my neříkáme záměrně,“ vysvětluje Miloš Gregor. 
„Učíme studenty rozpoznat manipulaci, a i když teď 
tu je ruská propaganda, příště může být jiná. Chceme, 
aby pochopili princip, jak se ve fake news a hoaxech 
vyznat, názor na svět si musí dělat sami, nechceme je 
ovlivňovat.“

Žádná politika
Nejdéle a nejdůkladněji se v Česku zabývá mediální gra-
motností škol výukový program organizace Člověk v tísni 
– Jeden svět na školách. Zájemcům nabízí semináře, vý-
ukové filmy se souborem otázek a odpovědí k dnešnímu 
světu a jeho mediálnímu obrazu. Podle počtu stažení do-
kumentů z webu Jednoho světa jejich program použilo 
alespoň jednou přes tři tisíce učitelů. „Dělali jsme si re-
šerši, co mají školy k dispozici pro mediální výchovu jako 
podklad, a je toho strašně málo. Když jsme se ptali škol, 
zda vědí, jak mediální výchovu zahrnout do výuky, když 
se objevila jako povinný průřezový předmět, devadesát 
pět procent škol odpovědělo, že ne,“ říká ředitel Jednoho 
světa na školách Karel Strachota.

Před ním na stole leží několik publikací, podle nichž 
mohou školy učit a doprovázet výkladem filmy z webu 
neziskovky. Nejaktuálnější program pro školy se jmenuje 
Současná ruská propaganda a podle Karla Strachoty se 
takové přímosti mnohé školy lekly. „Ředitelé nám hlásí, 
že rodiče protestují, mají za to, že indoktrinujeme děti 
a že politika do škol nepatří. My přitom odkazujeme 
na to, co řekl sám stát – ve zprávě BIS se jako o vel-
kém nebezpečí mluví právě o dezinformačních zprávách 
přímo řízených z Kremlu. Teď jde o to, aby tohle uměli 
vysvětlit i  ředitelé rodičům,“ říká Strachota. Člověk 
v tísni se nyní chce zaměřit především na přesvědčování 
ministerstva školství, aby se k problému země zahlcené 
dezinformacemi postavilo zodpovědněji a na mediální 
výchovu kladlo větší důraz.

„Mediální výchova je v rámcových programech zpra-
cována dostatečně, záleží však na učitelích škol,“ píší 
úředníci z oddělení vnějších vztahů ministerstva škol-
ství v nepodepsaném e-mailu na dotaz Respektu, zda se 
chystá nějaká větší podpora mediální výchovy. „Věc se má 
tak, že žádné nakladatelství neprojevilo dosud o proble-
matiku zájem a nepřipravilo učebnici.“ Ministryně škol-
ství Kateřina Valachová pak řekla Českému rozhlasu, 
že nepřítomnost mediální výchovy na českých školách 
nepokládá za zásadní problém. „Myslím si, že mediální 
výchova rozhodně není na našich školách ani zakázána, 
ani nepodporována, ale není podstatou věci,“ řekla mini-
stryně minulý týden v rádiu. „Tou je matematika, český 
a cizí jazyk.“ 

Pochopit princip. (miloš Gregor)
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Masarykova střední 
škola chemická 
v Praze 
 

Tereza Sasaková (19)
Informace hledám na internetu, 
nejčastěji na stránce Seznam.cz. 
To, jestli jsou informace pravdivé, 
myslím, nepoznám. Ale když mě 
něco zaujme, bavím se o tom s ro-
diči a zjišťuji, jestli mají stejný ná-

zor, jestli si myslí, že něco je, nebo 
není pravda. Nepoužívám žádný jiný 
zdroj, kde bych si informace ově-
řovala. Pochyby o důvěryhodnosti 
ve mně vzbuzuje, když jsou v článku 
pravopisné chyby nebo když nemá 
hlavu a patu. Naletěla jsem ne-
dávno, když jsem připravovala „ak-
tualitu“ do školy na občanku. Říkala 
jsem ji před celou třídou a učitelka 
mě upozornila, že je to úplně ji-
nak. Už si přesně nepamatuji, o čem 
ta zpráva byla, bylo to něco o po-
litice, o nějaké politické straně. 
Že snad nějaká politická strana 
řekla, že něco udělá pro občany, 
a vůbec to tak nebylo, vůbec to ne-
řekla. Zprávu jsem si přečetla právě 
na Seznamu, cítila jsem se trapně, 
paní učitelka ale říkala, v pohodě, 
nic se nestalo, a doporučila mi, ať si 
informace ověřuji z více zdrojů. Její 
rady jsem se držela asi tak dva dny, 
pak jsem se zase spokojila jen se Se-
znamem. Ve škole o aktuálním dění 
a zprávách o něm mluvíme jednou 
týdně v občance, tam máme mož-
nost říci svůj názor. Uvítala bych, 
kdybychom o tom mluvili víc. 

 
Patrik Kavala (18)
Když jde o zprávy, hodně čerpám 
z Novinek.cz, Seznamu.cz a TN.
cz, to je víceméně všechno. Můj 
hlavní zdroj je Seznam, líbí se mi, 
že když stránku otevřu, hned jsou 
tam vidět nej zprávy, rubriky jsou 
tam přehledné. Když mě nějaká 
zpráva zaujme, tak většinou koukám 
na více zdrojů, zprávy se obvykle liší 
jen nějakým detailem. Ještě jsem se 
nesetkal s nějakou poplašnou zprá-
vou, která by byla vypuštěna. V po-
slední době jsem si hledal hlavně 
zprávy o teroristických útocích a je-
jich obětech, to podle mě dnes za-
jímá hodně lidí. Vyjížděl jsem si, co 
přesně se tam stalo, jak policie po-
stupovala při pronásledování útoč-
níka, třeba toho, který vjel v Ně-
mecku do davu nákladním autem 

a chytli ho až někde v Itálii na že-
lezniční zastávce. Pochyby ve mně 
budí, když ve zprávě nejsou uvedené 
detaily, takovou zprávu podle mne 
může napsat každý. O tom, jak po-
znat pravdivé a nepravdivé zprávy, 
jsme se bavili v občanské nauce, 
usuzovat se dá třeba podle autora 
textu, je dobré si od něj najít víc 
článků a přečíst si také nějaké ko-
mentáře pod nimi, z toho se dá od-
vodit, jestli je to důvěryhodný zdroj, 
nebo není. Učit se o tom něco víc 
nebo častěji asi úplně potřebu ne-
mám.

Anketa 
se středo-
školáky
1
Kde čerpáte informace 
o dění ve světě 
a v Česku, z jakých 
zdrojů?

2
Jak poznáte, zda je 
zpráva důvěryhodná?

3
Co ve vás vzbudí pochyby 
o její věrohodnosti?

4
Stalo se vám někdy, 
že jste naletěli – nebo 
naopak odhalili, že 
zpráva je nepravdivá?

5
Učíte se ve škole, jak 
poznat věrohodnou 
zprávu – případně co 
byste se o tom chtěli 
učit?
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Simona Procházková 
(18)
Zprávy čtu nejčastěji na internetu, 
na Novinkách.cz a na iDNES.
cz, taky hodně často koukám na te-
levizní noviny na ČT24. Důvě-
ryhodnost zprávy posuzuji po-
dle jejího autora, koukám se, kdo 
zprávu napsal. A také na to, jestli 
jsou v ní správná fakta. Když třeba 
autor píše o kyselině acetylsalicy-
lové a o ibuprofenu, přestanu číst, 
protože to je blbost, tahle kyse-
lina je základ aspirinu nebo acyl-
pyrinu. Vím to, protože chodím 
na chemickou školu, taková od-
borná chyba pro mě znevěrohodní 
celý text. Jinak si ale nejsem jista, 
že nepravdy umím odhalit. Když 
děláme referáty na občanku, upo-
zorní nás na nepravdy nebo nepřes-
nosti učitel. Chce to čerpat z víc 
zdrojů, porovnat, někde zprávu zve-
ličují, jinde se ji naopak snaží utut-
lat. Mám příbuzné na Ukrajině, 
takže dění tam sleduji, jednou mi 
třeba táta říkal – děje se tam to a to, 
říkala jsem, to se mi nezdá, takhle 
to asi úplně nebude, koukneme se 
na jiné zdroje. Pokud jde o ověřo-
vání informací, Ukrajina je pro mě 
poučná. Něco jiného píší o opera-

cích separatistů proruské zdroje, 
něco jiného zase proukrajinské, 
pravda bývá někde uprostřed. Jako 
zdroj o tomto tématu se mi osvěd-
čil server iDNES.cz nebo ČT24. 
Ve škole bychom se o tomhle mohli 
učit víc, třeba vzít víc článků, po-
rovnat je, diskutovat o tom, který je 
pravděpodobný, najít zlatou střední 
cestu.

 
Kristýna Votýpková (19)
Sleduji televizi, nejčastěji ČT1, 
v autobuse poslouchám rádio, Ev-
ropu 2, ale to není moc o informa-
cích, čtu Novinky.cz  a Seznam.cz. 
Na důvěryhodnost zprávy usuzuji 
podle toho, kde zrovna je, bulváru 
nevěřím, důvěru ve mně naopak 
vzbuzuje, když se zpráva opakuje 
ve více zdrojích. Médiím ale moc 
nevěřím, myslím, že věci zkreslují, 

něco si přidají, nebo něco naopak 
zatají. Jako když ve Francii uprch-
líci znásilnili mladou dívku, mé-
dia to nesměla publikovat, vláda 
jim to zakázala... Na internetu jsou 
stránky, které dělají ze všech uprch-
líků špatné lidi, jiné z nich zase dě-
lají jen oběti. Člověk si tam najde to, 
co chce slyšet, ne to, co by měl sly-
šet. Jestli je zpráva pravdivá, je těžké 
posoudit, řídím se podle toho, kde je 
publikovaná, jestli v bulváru, nebo 
nějakých seriózních novinách. Roli 
pro mě hraje i to, jestli se zpráva 
opakuje – nedávno jsem třeba někde 
četla, že je tu silná radioaktivita, že 
se sem dostal z Ruska nějaký jód. 
Neuvěřila jsem tomu, kdyby to byla 
pravda, hlásili by to ve všech televi-
zích, nebylo by to jen na jedné in-
ternetové stránce. Ve škole se o ak-
tuálním dění občas bavíme, ale že 
bychom se učili, tomuhle věřte a to-
muhle nevěřte, tak to ne. Nějaké 
přednášky na to téma by se hodily, 
bavit se o tom, jak se dá věrohodná 
informace poznat, podle čeho.

 
Jan Heider (20)
Zprávy nevyhledávám, mám Seznam.
cz jako domovskou stránku, občas 
kouknu na Novinky.cz, když mě tam 
něco zaujme. Jiné zdroje informací 
nemám. Televizní zprávy jsem neviděl 
už možná čtyři roky, připadalo mi, že 
tam události hrozně zveličují. Z po-
slední doby mám jednu osobní zku-
šenost, bydlím na internátu s kluky 
ze školy na Třebešíně – jak tam byl 
problém s učitelkou, kterou si stu-
denti natáčeli a šikanovali ji. Ve zprá-
vách kolovaly věci, které tak úplně 
neseděly. To podstatné, že učitelka 
byla šikanovaná, sice sedělo, ale další 
okolnosti, třeba co udělal ředitel, jak 
studenty postihl, už nesedělo. V jed-
nom článku bylo, že udělal to, v ji-
ném zase, že udělal něco jiného. Je 
možné, že ředitel mlžil nebo se vy-
jádřil nepřesně, ale povinnost mé-
dií je informace ověřovat, a když pak 

jedno médium říká to a jiné tohle... 
Ještě na základní škole jsme měli be-
sedu o tom, co je to hoax, ta mi připa-
dala zajímavá. V porovnání se svými 
rodiči se určitě orientuji lépe, chyt-
nou se i zprávy, která je hoax na první 
pohled. V poslední době se to nej-
víc týkalo informací o uprchlické 
krizi. Když jsem byl na základce, šířili 
takový hoax i ředitelé škol – že nar-
komani nechávají jehly, infikované 
HIV, v sedadlech kin. Přitom ani 
není možné, aby se vir na jehle udržel. 
Někdo vypustil kachnu, pak se to roz-
nášelo dál. Věrohodnost zprávy se dá 
poznat podle toho, kde je publikovaná 
a jak je psaná, důvěru ve mně nevzbu-
zují ani křiklavé nadpisy nebo sousloví 
jako třeba sex symbol.
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Gymnázium Matyáše 
Lercha v Brně

 
Zuzana Janáčková (17)
Informace čerpám hlavně z inter-
netu, z iDNES.cz a ze Seznamu.
cz a občas ze zpráv ČT. Nad zprá-
vou, která mě zaujme nebo mi zní 
divně, se zkouším kriticky zamy-
slet. A docela často se o dění ba-
víme doma s rodiči. Některé články 
znějí divně už podle názvu, občas 
si je rozkliknu, protože mě zajímá, 
co zase někdo vymyslel. Pochyby 
ve mně články budí, když nabízí 
velmi rychlé snadné řešení, ať už 
jsou to reklamy na hubnutí, které 
slibují, že do pěti týdnů zhubneme 
deset kil, nebo články o poměrně 
závažných problémech. V tom pří-

padě se zamýšlím, jestli to není 
úplná blbost. Obecně, když si člo-
věk přečte jen jeden článek o da-
ném tématu, má velmi jednostranný 
pohled na věc, snažím se čerpat 
z více zdrojů a pak to kriticky vy-
hodnotit. Ocenila bych, kdyby-
chom měli nějaký předmět, který 
by nám dával obecný přehled o tom, 
co se teď děje, ale nemyslím si, že 
je nutné učit se jen o tom, kde zís-
káváme informace a zda jsou vě-
rohodné, to mi připadá zbytečné. 
Když člověk ví, co se děje, může si 
k tomu další věci vyhledat, ale když 
o tom vůbec nic neví, tak si k tomu 
nemůže ani nic zjistit.

 

Filip Čapka (18)
Nejvíc asi sleduji Seznam.cz, když 
mě nějaký nadpis zaujme, tak si 
článek prolítnu. Když jsem zrovna 
doma, podívám se na zprávy v tele-
vizi, ale není to tak často, jak bych 
chtěl. Občas si přečtu noviny, ale to 
fakt málokdy, když se mi dosta-
nou do ruky. A sleduji 9GAG.
com, to je celosvětová stránka 
s vtipnými obrázky, které tam dá-
vají sami lidé. Týká se to aktuál-
ních informací a v komentářích se 
člověk dozví mnohem víc a dřív 
než kdekoli jinde. Komentáře jsou 
otevřenou diskusí, v poslední době 
se v nich nejvíc řeší Donald Trump 
a americká politika. Lidé se tam há-
dají, nad názory, které jsou v pro-
tikladu mým, se zamyslím a řeknu 
si, proč se mi to nezdá. Nedávno se 
řešil třeba Trumpův imigrační de-
kret, který zakazuje vstup občanům 
sedmi muslimských zemí na území 
USA. Američané, kteří sympatizují 
s Trumpem, říkali, že to dává smysl. 
Většina Evropanů naopak psala, že 
je to blbost a diskriminace. Já jsem 
byl spíš na straně Američanů, chápu 
Trumpovy úmysly, chce chránit 
zemi před uprchlíky. Vláda má být 
humánní, ale primárně se musí sta-
rat o bezpečnost svých lidí, až pak 
o ostatní. Pochyby o věrohodnosti 
informací v médiích jsem měl třeba, 
když mi známý, který byl v Pa-
říži, říkal, že tam nepotkal skoro 
žádného uprchlíka. Všude se přitom 
píše, že je jich tam hodně. Nevěděl 
jsem, jestli mám věřit jemu, nebo 
médiím, nakonec jsem se přiklonil 
spíš k informacím z médií.

Štěpánka Divišová (17)
Většinou hledám informace přes 
internet, každý den se dění sna-
žím hlídat. Sleduji ČT, čtu Hospo-
dářské noviny, ne úplně ekonomické 
věci, ale spíš další rubriky, Respekt 
a pak sleduji zahraniční média, nej-
častěji The Times a BBC. Snažím 
se prověřovat si zprávy z různých 
zdrojů, sleduji, jestli to není někde 
popsané hodně odlišně. A také se 
o zprávách bavím doma s mámou. 
Pochybnosti ve mně občas vzbudí 
nějaká čísla nebo výroky politiků, 
když mi něco nesedí, snažím se to 
dohledat. Konkrétně, když třeba 
někteří politici říkali, kolik uprch-
líků se k nám dostane, měla jsem 
pochyby. Jsme malá země a mys-
lím si, že kdyby tomu tak bylo, mu-
sela bych si jich v tak velkém městě, 
jako je Brno, všimnout. Ale člověk 
tady někoho třeba ze Sýrie nepotká. 
V tomhle případě jsem nenaletěla, 
docela jsem si to hlídala, pak jsem 
našla, že za daný rok tady požádalo 
o azyl jen třináct lidí. Určitě by bylo 

dobré, kdyby nás škola nějak připra-
vila na to, jak mezi zprávami rozli-
šovat. U nás na škole hodně záleží 
na učitelích, někteří se s námi o po-
litice a zprávách hodně baví a nutí 
nás to sledovat, jiní jsou spíš laxní. 
V jednom předmětu nám učitelka 
čas od času položí na začátku hodiny 
čtyři otázky o aktuálním dění, když 
to víme, dostaneme bezvýznamné 
plus. Ale i lidi, kteří se o dění nor-
málně nezajímají, to nutí se zajímat. 
Pak se nás ptá na naše názory a řekne 
nám svůj, ale nepodsouvá nám ho.
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Richard Uher (17)
Využívám internetové portály, třeba 
Seznam.cz, určitě televizi, docela 
často se dívám na Události, komen-
táře, pak Facebook. Zdrojem je po-
dle mě i to, když se bavíme s ka-
marády o něčem, i taková výměna 
názorů. Pokud nějakou zprávu na-
jdu jen na jednom zdroji, jsem k ní 
skeptický. Nedávno jsem na Face-
booku viděl, že byl nějaký teroris-

tický útok v Praze, že při něm ze-
mřelo dvě stě lidí – hned jsem se 
podíval na jinou stránku, ale nic 
tam nebylo, tak jsem zprávu zavrhl. 
Mám blíž ke skepticismu, zprá-
vám věřím, až když je najdu na více 
zdrojích. Jistý jsem si nebyl infor-
mací ze stránky 9GAG.com, kde 
občas brouzdám. Jeden článek tam 
srovnával počet lidí na inauguraci 
prezidentů Baracka Obamy a Do-
nalda Trumpa. Tvrdil, že na Oba-
mově jich bylo mnohem víc. V první 
chvíli jsem to neověřoval, vzal jsem 
to jako fakt, ale pak jsem viděl další 
článek, který to dost zpochybňoval, 
i komentáře to zpochybňovaly. Na-
konec se ukázalo, že ten první člá-
nek počet lidí z Obamovy inaugu-
race nadhodnocoval a z Trumpovy 
naopak podhodnocoval. O součas-
ném dění debatujeme v základech 
společenských věd, takže tam máme 
nějakou zpětnou vazbu ke zprá-
vám od učitele, ale na věrohodnost 
informací by se dalo zaměřit víc, 
jednou týdně si prolítnout události 
a zjistit, co je a co není pravda.

 
Pavlína Ježíková (17)
Čerpám hlavně z internetu, 
třeba když na Facebooku vidím od-
kaz, tak ho rozkliknu, když vidím 
v novinách článek, dohledám si 
k němu další věci. Myslím, že od-
lišit informaci od dezinformace jde 
špatně, proto používám víc zdrojů. 
Nemám ráda, když se používá sta-
tistika, která není věrohodná nebo 
u ní není uvedený zdroj. Nebo když 
je v článku napsané, že „většina“ lidí 
si něco myslí a není to ničím pod-
ložené. Když slovo většina použije 
autor jen proto, aby přesvědčil, že 
to tak vážně je, ale nemá to pořádně 
podložené. Teď děláme soutěž Ju-
gend debattiert, debatuje se na ně-
jaké téma v němčině. Občas tam 
lidé použijí statistiku, aby podložili 
svoje tvrzení. Nedávno tam třeba 
padlo, že třicet procent mladých 
lidí ví, co by chtělo dělat. Někdo 
jiný ale řekl, že on našel statistiku, 
kde to ví šedesát procent. Rozdíl 
může být daný třeba tím, že použili 
pro výzkum málo lidí... O tom, jak 
poznat nepravdivou informaci, se 
moc neučíme. V dnešní době je to 
těžké, když každý může na inter-
net napsat cokoli, chce to používat 
co nejvíc zdrojů. Samostatný před-

mět by byl asi moc, ale součástí ně-
jakého předmětu by to být mohlo. 
Asi by to chtělo, aby to bylo prak-
tické, ukázat příklady, nějakou in-
formaci, která je nebo není pravdivá 
a pokusit se ji ověřit nebo vyvrátit.

 
Martin Strachoň (18)
Hlavním zdrojem informací 
je pro mě internet, Novinky.
cz, server 9GAG.com, odebírám ap-
likace na mobilu – Reuters a BBC 
News. Chodí mi pravidelně upo-
zornění, když je něco nového. O vě-
rohodnosti zprávy pochybuji, když 
z jejího tónu jde vycítit zaujatost, 
to, že zpráva není neutrální. Všiml 
jsem si toho třeba, když hodně 
lidí nadávalo na Donalda Trumpa 
kvůli tomu, že je rasista. Může se 
tak zdát, ale on chce hlavně zabrá-
nit ilegální migraci. Na 9GAG.
com se tohle téma hodně opakovalo, 
daly se z toho vyvodit závěry, hodně 
lidí se snažilo jeho výroky překrou-
tit – možná se tak i někdy vyjad-
řoval, to nevím –, psali komentář, 
hlavně svůj názor. Hned se objevily 
reakce, které ho obhajovaly a zněly 
rozumněji, víc se držely toho, co 
opravdu říkal. Poznal jsem to podle 
toho, že jsem se pak podíval na ně-
které jeho projevy. Někdy nejde moc 
odlišit, co jsou fakta a co už je ná-
zor. Učit se o tom, jak pracovat s in-
formacemi, mít schopnost je vyhod-
notit, to by se určitě hodilo. Ale je 
těžké poznat, jestli je něco pravda, 
nebo není, nevím, jestli se to vůbec 
dá naučit ve škole. 
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Kde vidíte hlavní nedostatek současných médií?
Bohužel jich vidím mnoho a největší v tom, že nám veřej-
nost nevěří. Novináři se podle průzkumů těší jen o něco 
větší důvěryhodnosti než politici, což je u stavu, který 
právě na důvěryhodnosti závisí, špatné. Jedním z dů-
vodů je, že se média soustředí na konflikty, na viníky 
a na oběti. To je bulvární způsob vidění světa, který se 
v minulém čtvrtstoletí rozšířil i do seriózních médií a ce-
lostátních televizí. 

To vytváří závažné problémy. Rozšiřuje se pesimismus 
i propast vězící mezi realitou a tím, jak veřejnost tuto rea-
litu vnímá. Lidé si myslí, že společnost a svět jsou v mno-
hem horším stavu, než v jakém ve skutečnosti jsou. Prostě 
se soustředíme jen na věci, které nefungují, a uniká nám 
celkový obrázek. Jak řekl šéf Microsoftu Bill Gates: lid-
ské životy se zlepšují, ale děje se to tak pomalu, že to není 
událost, nikdo si toho nevšímá.

Napadá vás příklad? 
Sociologové se například ptali Francouzů, kolik v jejich 
zemi žije muslimů. Správná odpověď je osm procent, ale 
Francouzi v průměru odpověděli, že 31 procent. Jestli 
máte na základě neustálého mediálního zpravodajství 
pocit, že třetina vaší země jsou muslimové, a to přede-
vším násilničtí a problémoví, tak pro koho budete ve vol-
bách hlasovat? 

Nebylo to vždycky tak, že se média zaměřovala 
na problémy a tím vytvářela tlak na změnu?

Dělal jsem rozhovor s Helmutem Schmidtem, někdejším 
německým kancléřem a později vydavatelem tamního tý-
deníku Die Zeit. Tvrdil, že jsme se posunuli do stadia 
„mediální demokracie“, ve kterém se politici soustředí 
více na to, aby byli vidět v médiích, než na skutečné ře-
šení problémů. Tento fakt vyplývající z moci médií klade 
na novináře nové nároky. Pokud se jen bulvárně soustředí 
na dramata, konflikty, skandály, tak se i politika stane 
čímsi bulvárním. Což se už v řadě zemí stalo.

Donald Trump měl pravdu, když zpočátku své kam-
paně říkal, že ho média milují: ona skutečně pořád pokrý-
vala jeho mítinky a provokativní prohlášení, věnovala mu 
mnohem více pozornosti než jiným kandidátům. Ředitel 

Nestačí popisovat problémy
S ředitelem zpravodajství Dánského rozhlasu 
Ulrikem Haagerupem o tom, jak obnovit 
důvěru veřejnosti v klasická média 
tomáš l i n dn e r
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stanice CBS to ostatně přiznal, když řekl, že 
pozornost věnovaná Trumpovi možná není 
dobrá pro Ameriku, ale jeho televizi přináší 
zisky. Tahle logika pocházející z manažer-
ských a ekonomických škol, která z novina-
řiny dělá jen další produkt, převzala kontrolu 
nad řadou redakcí a mediálních domů. Mu-
síme ji překonat. Samozřejmě že potřebujeme publikum 
a musíme svou práci umět prodávat. Ale prvotním úko-
lem je dát lidem fakta, přesný obraz světa, nové odpovědi.

Co tedy navrhujete dělat jinak? 
Připomenu základní problém, který máme: Lidé mají 
pocit, že svět je v horším stavu, než ve skutečnosti je. 

Nechci, abychom zůstali  
v močálu hledání viníků.

ulrik haaGeruP (54)
kariéru začal v osmdesátých letech coby investi-
gativní novinář deníku jyllands-Posten. Po studiu 
ekonomické univerzity v usa se počátkem deva-
desátých let do tohoto předního dánského deníku 
vrátil na manažersko-editorskou pozici a působil 
v ní do roku 2002. od roku 2007 je šéfem new-
sroomu veřejnoprávní stanice dr, která podobně 
jako britská bbc provozuje rozhlasové a televizní 
vysílání i populární  zpravodajský portál. v březnu 
2017 při univerzitě v aarhusu založil institut kon-
struktivní žurnalistiky, jehož cílem je výuka a pro-
pagace novinařiny zaměřené na hledání řešení 
společenských problémů.  na stejné téma v roce 
2014 vydal knihu Constructive news (konstruk-
tivní zprávy)
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Média zdůrazňují vše extrémní, hlasité, zá-
bavné a vytvářejí tak totálně pokroucený ob-
raz reality. A já netvrdím, že bychom měli 
místo toho vytvářet uměle pozitivní ob-
raz, kreslit svět narůžovo jako někde v Se-
verní Koreji – to by mi samozřejmě vadilo. 
Ani není naším úkolem aktivisticky posou-
vat společnost nějakým směrem, cíleně mě-
nit myšlení lidí. 

Volám po přesnějším zobrazení reality a tím vlastně 
návratu k základnímu úkolu žurnalistiky: nabízet zpětnou 
vazbu, která pomáhá společnosti v napravování vlastních 
chyb. Proto nestačí, když předložíme seznam problémů 
a odhalíme, kdo je za ně odpovědný. Musíme jít dál. Sou-
částí naší práce by mělo být vedení debaty o tom, co se 
s daným problémem dá dělat. Hledat příběhy lidí, kteří 
při řešení nějak pokročili, něco dokázali, umožnili nám 
naučit se něco nového.  

Jak tento koncept zavádíte do praxe v Dánském 
rozhlase? 

Teď jsme například dělali řadu pořadů o aktuálním pro-
blému v naší zemi, kterým je nedostatek lékařů na ven-
kově, protože mladí lékaři chtějí bydlet v univerzitních 
městech. Popisovali jsme příběhy starších lidí, kteří 
umřeli, protože se včas nedostali k lékaři, zkoumali jsme, 
kdo je za tento stav odpovědný, pozvali jsme si ke kri-
tickému rozhovoru ministra. Hledal vinu u svých před-
chůdců, u místních autorit, u nemocnic. Takže: debatu 
o problému a vinících už máme. Princip konstruktivních 
zpráv, které razím, spočívá v tom, že se na tomto místě 
nezastavíme – nestačilo by nám ani například odhalení 
zásadního dokumentu, který ukáže na viníka – a pátráme 
dál. 

Podívali jsme se tedy na mapu Evropy a položili si 
otázku: je tu někde místo, kde mohli mít podobný pro-
blém? Zvolili jsme Norsko, velkou zemi s opravdu hodně 
odlehlými vesnicemi. Zavolali jsme tamním kolegům 
a zjistili, že před zhruba deseti lety řešili na samém se-
veru země stejný problém. A dokázali ho vyřešit: pomá-
hali manželkám a manželům lékařů s nalezením práce 
na venkově, umožnili jim celodenní péči o dítě, nabídli 
zvýhodněné půjčky na zařízení ordinace, zaplatili reklamy 
v lékařských žurnálech, které zdůrazňovaly výhody života 
ve vesnicích na severu. Naši reportéři tedy do Norska od-
cestovali a přesně tento příběh popsali. Samozřejmě, ne-
můžeme jejich řešení přes kopírák přenést do Dánska. Ale 
cílem bylo inspirovat a zvýšit kvalitu dánské debaty o ne-
dostatku lékařů na venkově: aby nezůstala v močálu hle-
dání viníků, ale aby více směřovala k možným řešením. 

Naráželi jste při uvádení „konstruktivních zpráv“ 
v Dánském rozhlasu na nějaké problémy? 

Dánský rozhlas je něco jako BBC, takže děláme kromě 
rádia i webové zprávy, televizní vysílání a zasahujeme kaž- 

dý den 87 procent dánské veřejnosti. Umíte si předsta-
vit, že nestačí poslat všem redaktorům e-mail, napsat 
v něm, že od zítřka budeme přemýšlet jinak, a všichni 
vás rázem poslechnou. Tak to nefunguje. Když jsme 
se o tomto přístupu začali bavit, tak si – podle mého 
odhadu – méně než procento naší redakce myslelo, že 
to je dobrý nápad. Většina se obávala, že to je útok 
na identitu novinářů, pokus zmrzačit investigativní no-
vinařinu, skrytá agenda, jak pomáhat politikům a ma-
nažerům.

Trvalo nějaký čas, než se v praxi ukázalo, že se to vy-
platí. Není to alternativa k investigativnímu zpravodajství 
– to dále děláme, získáváme za něj ceny, klademe na něj 
důraz. Ale doplňujeme jej podobným důrazem na kon-
struktivní novinařinu. 

Když se ukázalo, že konstruktivní úhel nemusí být 
v každém článku – to by bylo šílené –, ale že to můžeme 
používat stejně jako jiné nástroje novinařiny, tak původní 
skepse zmizela. Myšlení reportérů se posunulo a myslím, 
že se nám podařilo změnit pocit z našich zpráv. Dříve 
jste měl po jejich přečtení chuť spáchat sebevraždu, dnes 
jsou pocity z něj pestřejší. A veřejnost nás považuje za nej-
důvěryhodnější zdroj zpráv v zemi, což jsme dříve nebyli. 

Jak se změnila práce novinářů ve vaší redakci? 
Ukážu to na příkladu. Před pár lety jsme plánovali seriál 
o letních dovolených. Chtěli jsme psát o dánských puber-
ťácích, kteří strašně moc pijí. To je dobrý příběh na léto, 
mysleli jsme si. Pak jsme udělali rešerši a zjistili, že po-
čet puberťáků, kteří nezřízeně pijí, se vlastně dramaticky 
snížil. Naše reakce byla: „Tak nic. Tohle téma necháme 
a budeme hledat dál.“ Protože jsme si mysleli, že tak má 
vypadat naše práce. Dnes bychom si řekli: „Ne, tohle je 
přece zajímavé!“ Mohli bychom se ptát, proč puberťáci 
pijí méně. Zabraly reklamní kampaně? Změnila se kul-
tura mládeže? Co se vlastně stalo? 

Nečelíte kritice kvůli tomu, že děláte chytřejší 
verzi jakési politické korektnosti? V  Česku to 
známe z vlastní zkušenosti: když nepíšete třeba 
o EU a uprchlících jen negativně, tak sklízíte kri-
tiku za to, že zakrýváte pravdu. 

Samozřejmě není možné dělat novinařinu s cílem, aby lidé 
měli rádi EU – pokud ano, tak redukujete sami sebe na ča-
sopis pro přesvědčené, pro lidi, kteří přemýšlí podobně jako 
vy. Pracuji pro veřejnoprávní kanál a naším hlavním úko-
lem je spojovat zemi dohromady, být důvěryhodným zdro-

Lidé dnes mají informací dost, 
potřebují někoho, kdo bude  
moderovat debatu.
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jem, autoritou pokud možno pro každého v zemi. Pokud je 
toto vaším cílem, tak musíte dělat též příběhy o EU, které 
ukazují její problémy – samozřejmě nabídnout i perspek-
tivu, co evropský projekt přinesl dobrého. 

Řada redakcí má také problémy s tím, jak informo-
vat o integraci přistěhovalců. Hodně médií ve Francii 
dlouho ignorovalo Národní frontu, protože nechtěla po-
silovat fašismus a společenská hnutí, jichž se obávala. 
O Národní frontě novináři informovali jinak než o ji-
ných politických stranách. To je však aktivismem, který 
omezil důvěryhodnost tradičních médií. Něco podob-
ného pozoruji i v Německu, kde má z dobrých důvodů 
řada médií strach z posilování nacionalismu, a proto 
ve zpravodajství o Alternativě pro Německo nebyla fé-
rová. To samé vidím v Americe, kde Donald Trump ně-
která média označuje za opozici, ona média mu odporují 
a chtějí ukázat, jak je hloupý a nebezpečný. Tím však jen 
potvrzují, co on říká: stávají se opozicí a tím ztrácejí dů-
věryhodnost poloviny obyvatelstva. Tohle je pro média 
velmi nebezpečný trend. 

Co s tím?
Dát lidem opravdu přesný obraz, i když jde o Donalda 
Trumpa. Když třeba píšeme o  jeho nápadu stavět zeď 
u hranic s Mexikem, neměli bychom také někdy dodat, 
že tam už stojí tisíc kilometrů dlouhý plot? Myslíte, že 
o tom americká a evropská veřejnost ví? Myslím, že ne, 

protože se o tom prakticky nemluvilo. Tento plot byl po-
staven za demokratického prezidenta Billa Clintona s tím 
samým cílem: omezit příchod Mexičanů. Takže se ne-
smíme snažit stát opozicí, ale být i k někomu, jako je 
Trump, féroví. 

Když pozorujete mezinárodní zpravodajství, tak 
které téma byste pokrýval jinak? 

Těch je hodně, třeba bezpečnost. Velká část veřejnosti 
se necítí bezpečná, ačkoli kriminalita i  počet úmrtí 
při dopravních nehodách prakticky všude v západním 
světě klesají a riziko smrti při teroristickém útoku je 
statisticky nižší než v sedmdesátých a osmdesátých le-
tech. Nebo otázky války a míru. V roce 2016 ve vál-
kách zemřelo relativně málo lidí, navzdory Sýrii. Ví to 
veřejnost? Netvrdím, že bychom měli přestat informo-
vat o Sýrii: je to tragédie a velmi důležité téma. Ale 
vysíláme také reportéry do Afriky, aby dělali příběhy 
o Rwandě, Tanzanii nebo Keni, které se hýbou kupředu? 
Nebo je tam pošleme jen ve chvíli, kdy je třeba v Etiopii 
hlad nebo v Mali válka?

Zkrátka svět je plný problémů. Máme je dokumento-
vat, ale zároveň nabídnout i širší perspektivu a rozjet de-
batu o tom, jak ony problémy řešit. To je úkol novinařiny! 
Lidé dnes mají informací dost – potřebují někoho, kdo 
bude moderovat debatu o tom, co dělat. Potřebují někoho, 
komu mohou důvěřovat. 



110

Jak
poznat
fake
news

Falešné zprávy, vymyšlené příběhy, tvářící se jako seriózní 
a vážně míněná novinářská práce, nejsou žádná novinka – 
novinkou je dnes rychlost, jakou se s pomocí sociálních sítí 
šíří světem. A spolu s nimi i ne zcela jednoznačné nesmysly, 
ale záměrně zavádějící zprávy, směsice faktů s reálně se tvá-
řícími domněnkami – možností je nepřeberně. A existuje ně-
kolik jednoduchých otázek, které stojí za to si položit, když 
se chceme v nepřehledném světě informací vyznat.

1.
Co se píše za titulkem? Provo-
kativní titulek nebo takový, který 
vyvolá víc otázek než odpovědí, 
je možná trochu nefér novinář-
ská taktika, ale občas ho použijí 
i seriózní média. A ani velmi ko-
rektní titulkářská práce nemůže 
spolehlivě převyprávět celý pří-
běh. „Přečíst si celý text, který 
doporučuji dál“ může znít jako 
nepřekvapivá rada.

Když ale americký satirický 
web publikoval článek s  titul-
kem „Studie: 70 procent uživa-
telů Facebooku čte pouze titulky 
článků“, a samotný text tvořila jen 
pseudolatina – téměř 46 tisíc lidí 
jej sdílelo dál. Skutečné, nesati-
rické studie říkají, že články jen 
podle titulků sdílí na sociálních 
sítích šest z deseti uživatelů. Číst 
dál než za přitažlivý titulek se vy-
platí vždycky. Napsat novinářský 
článek, který má hlavu a  patu, 
dá docela hodně práce. Na dru-
hou stranu: vytvořit úplně vymy-
šlený článek, který má působit 
věrohodně, je také velmi složité. 
Autoři fake news se v samotném 
textu často prozradí – neobrat-
ností, nesmyslem či něčím jinak 
podezřelým.

2. 
Kde to vyšlo? Pokud narazíte 
na zajímavý článek z média, které 
neznáte, stojí za to velmi zběžně 
prozkoumat, zda jde skutečně 
o noviny či web, v němž pracují 
skuteční redaktoři, články redi-
gují skuteční editoři a je zřejmé, 
kdo za obsah zpráv nese odpo-
vědnost. Název může snadno 
mást. Například jeden ze zná-
mých amerických šiřitelů fake 
news se nazývá Boston Tribune 
– což zní vznosně a věrohodně.

Poznat webovou stránku, která 
se důvěryhodně jen tváří, ne-
musí být složité. Jsou na ní uve-
dené kontakty? I na jednotlivé re-
daktory či na šéfredaktora? Lze 
dohledat také  fyzickou adresu? 
Nebo je jediný kontakt e-mai-
lová schránka na Gmailu či Se-
znamu? Nebo třeba vůbec žádný? 
Všechno to jsou náznaky, že s va-
ším informačním zdrojem je něco 
velmi v nepořádku.

3.
Kdy to vyšlo? Použít několik mě-
síců starou, naprosto pravdi-
vou zprávu, třeba i  od  důvěry-
hodného a  uznávaného média, 
a předstírat, že souvisí s aktuál-
ním děním, je osvědčený a dobře 
fungující trik. Nikdo neočekává, 
že na  něj v  březnu letošního 
roku vyskočí zpráva z října 2014 
– která ovšem v současném kon-
textu dává úplně nový smysl.f
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7. 
Co na to experti? Tím není my-
šleno obvolávat ekonomické 
a  bezpečnostní analytiky, pří-
padně poslance a zjišťovat sku-
tečný stav věcí. Respektive je to 
možnost, ovšem v tom případě 
se ze čtenáře stává novinář a za-
bere to hodně času. Ovšem v pří-
padě pochybností je možné se 
obrátit na lidi, kteří za nás zprávy 
ověřují a hledají skutečné zdroje 
informací.

V  případě anglicky psaných 
textů je to třeba stránka Fact-
Check.org nebo PolitiFact.com. 
V Česku podobnou službu nabízí 
třeba Demagog.cz nebo Český 
rozhlas.

6. 
Myslíte to vážně? Co si počít s ti-
tulkem „Prodavačka vypnula ko-
ledy a  pustila adventní písně. 
Hrozí jí pokuta“? Může to být pří-
klad skandální zaměstnavatelské 
zvůle (navíc ze strany zahranič-
ních velkofirem), anebo ve čtená-
řích může začít hlodat podezření, 
že si z nich někdo utahuje. Když 
se později dočte o stížnostech 
údajného vedoucího obchodního 
domu, že „když slyšíte: Obraťme 
se, ó hříšníci, a čiňme pokání, tak 
to prodeje nezvýší. Škodu odha-
dujeme na 60 tisíc korun,“ už si 
tím může být jistý. Tohle je pří-
klad z českého satirického pseu-
dokatolického webu Tisíckráte.cz. 
Satira existuje a je nejlepší, když 
balancuje na hraně uvěřitelnosti. 
O důvod víc mít na paměti bod 
číslo jedna.

4. 
Kdo to napsal? To samé, co platí 
o celých webech, platí o autorech 
článků. Psát pod pseudonymem 
není nutně hřích – ale v běžném 
seriózním zpravodajství není pro 
falešné či nepřiznané autorství 
místo. Zapátrat po autorovi textu 
také není těžké. Jak dlouho a jak 
často píše? Pakliže má na strán-
kách medailonek či je pod tex-
tem nějak charakterizován, dají 
se tyto informace dohledat a jsou 
pravdivé?

Pokud není článek podepsaný 
vůbec, je jasno. Pokud je pode-
psaný jen zkratkou a  médium 
(nebo údajné médium) nenabízí 
žádnou možnost, jak a kde po-
dle ní autorství dohledat, je jasno 
úplně stejně.

5. 
Jsou citace a odkazy pravdivé? 
Webové články, proložené třeba 
i desítkami odkazů, působí dů-
věryhodně. Působí jako velmi 
pracná, daty a  dalšími zdroji 
podložená analýza – vládní 
zprávy, reporty mezinárodních 
organizací, statistické ročenky. 
Je proto dobré některý z těchto 
odkazů vyzkoušet. Často se 
stane, že odkaz je neplatný 
a  nezavede vás vůbec nikam. 
Anebo skutečně vede k vládní 
analýze zločinnosti či statis-
tice o  imigraci – které ovšem 
tvrdí přesný opak toho, co po-
dle článku mají dokládat.
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Brány se otevřely
Se sociologem Petrem Lupačem o hlubinných 
posunech v české společnosti
si lvi e lau de r / foto matěj stránský

Všichni dnes mohou vytvářet a šířit informace. 
Tato „demokratizace komunikace“ má řadu nega-
tivních dopadů, třeba snazší šíření dezinformací, 
ale také pozitivních, například jistou renesanci 
novinářské profese a návrat čtenářů k tradičním 
médiím. Přesto je nová situace výzvou pro vzdě-
lávací systém, pro žurnalistiku i pro vědce.

Rozhodl jste se prozkoumat, jak lidé v Česku chá-
pou pravdu v novém informačním prostředí. Co jste 
zatím zjistil? 

Dosud jsem se věnoval hlavně vlivu internetu na nerovnost 
ve společnosti, což už je vcelku popsané a pro mě vyčer-
pané. Nyní přesouvám pozornost k tématu, které mi při-
padá společensky velmi relevantní, jak se ukázalo zejména 
při brexitu a amerických volbách, ale také v Česku. Zatím 
dáváme dohromady dosavadní poznatky, ke sběru dat se 
dostaneme až tak za rok.

Inspirovaly mě výsledky výzkumu provedeného v Česku 
v rámci Světového projektu o internetu. Mimo jiné jsme 
zjistili, že osm z deseti uživatelů internetu si myslí, že zvý-
šil jejich informovanost o domácím i zahraničním dění. To 
je ale v kontrastu s tím, jak nízkou schopnost hledat a ově-
řovat si informace na internetu většina uživatelů prokazuje, 
a také s tím, že si dnes relativně vysokou důvěru veřejnosti 
udržují politici, kteří jsou veřejně usvědčováni ze šíření ne-
pravdivých nebo nepodložených informací. A právě tento 
rozpor mě zaujal. Projevuje se totiž v řadě dalších oblastí 
– například u hnutí, která jdou hodně proti expertnímu 
pohledu na svět, jako jsou globální antivakcinační hnutí, 
některé části hnutí za přirozené porody, či na poli růz-
ných konspiračních teorií, byť je tedy nechci všechny há-
zet do jednoho pytle.

V jednom pytli mohou nicméně být také proto, že 
různé konspirační či dezinformační weby často 
podporují více či méně alternativní přístup k me-
dicíně, protože stejně jako u konspirací jde o výraz 
nedůvěry k „oficiální linii“ či „systému“.

Ano, vypadá to, že obecná nedůvěra k expertům je na vze-
stupu, což se velmi jasně ukázalo třeba během brexitu. 

A lze tam zařadit i nedůvěru v klasickou žurnalistiku, 
protože novináře je možné chápat jako experty svého 
druhu, specializují se na produkci ověřených informací. 
Někomu mohou všechna tato témata připadat roztříštěná 
a nesouvisející, ale co je všechna spojuje, jsou hlubší po-
suny ve společnosti a ve způsobu, jakým lidé pracují s in-
formacemi a jak fungují sociální média. 

Čeho jsme nyní svědky, je demokratizace komunikace 
– dříve měly produkci Pravdy s velkým P na starosti ome-
zené skupiny lidí, které pro to měly svoje byrokratické 
postupy. Ty když byly dodrženy, tak to třeba v případě 
vědců znamenalo, že dosáhli vědeckého poznání, v pří-
padě novinářů, že vytvořili nestrannou zprávu o světě. 
Navíc novináři vždy patřili mezi více vzdělanou část po-
pulace a byli nositeli určitých hodnot, které jsou možná 
pro společnost žádoucí, ale nemusí být nutně celospole-
čensky akceptované. Jako strážci těchto hodnot bránili 
v přístupu do veřejného prostoru lidem reprezentujícím 
okraje či extrémy. Ve veřejném prostoru – v masmédiích 
– se tak objevovali především představitelé politického 
establishmentu, přičemž nestrannosti se dosahovalo tím, 
že novináři k zástupci vládní strany pozvali opozičního 
politika. Alternativní politické hlasy, experti či nevládní 
organizace tam naopak moc často prostor nedostali.

Jenže to už neplatí, brány se otevřely a najednou mo-
hou všichni vytvářet informace, všichni mohou vstupovat 
do veřejného prostoru a spolupodílet se na tvorbě kultury, 
když ji vymezíme velmi široce. Najednou je proto možné 
nahlížet práci novinářů jako něco hodnotově specifického. 
Což se zřetelně ukazuje v Americe, kde s tím hodně pracuje 
Trump, který útočí na masmédia jako na zaujatá a neobjek-
tivní. Celá tato situace je tak mimo jiné velkou výzvou pro 
žurnalistiku, která ztratila pozici kontrolního mechanismu.

Má tato ztráta monopolu na informace a demo-
kratizace komunikace také nějaké pozitivní do-
pady? Byla jsem na reportáži v Londýně, kde řada 
novinářů a expertů předpovídá renesanci novinář-
ské profese.

Určitě. Jednak si lidé se středními a vyššími příjmy začali 
uvědomovat, že pokud tady chceme udržet kvalitu veřej-
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Brány se otevřely
Se sociologem Petrem Lupačem o hlubinných 
posunech v české společnosti
si lvi e lau de r / foto matěj stránský
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ného prostoru, tak prostě potřebujeme specialisty, kteří 
budou věnovat svůj čas shánění a ověřování informací. 
A to pak bude odlišovat kvalitní zdroje od těch nekva-
litních. V posledních měsících roste počet předplatitelů 
tradičním deníkům, jako jsou v Británii The Guardian 
či The New York Times v USA, kde má koneckonců 
žurnalistika jako důležitý pilíř demokratického zřízení 
velmi silnou tradici. 

Kromě finančních dopadů by se tento pozitivní trend 
měl projevit na obsahu, protože to nakonec úzce souvisí – 
finanční problémy, s nimiž se zpravodajství v uplynulých 
letech potýkalo, znamenaly bulvarizaci, menší množství 
reportérů, menší pokrytí mezinárodního dění. A sami 
novináři dnes musí promýšlet základy své práce tak, aby 
byli jasně odlišitelní od „nenovinářů“. Myslím tedy, že 
to celé nakonec k renesanci profese skutečně může vést.

Já vlastně celou tu situaci nevnímám jen jednoznačně 
negativně, a to také proto, že když se podíváte do histo-
rie, tak nářky nad „barbary“, kteří devastují veřejný pro-
stor, tu byly vždy, a můžeme jít zpátky až k Platonovi. 
Čeho jsme svědky nyní, je situace, kdy se ve společnosti 
vytvořily nové komunikační infrastruktury a instituce 
na to nejsou připraveny. Je to velká výzva pro vzdělávací 
systém, pro žurnalistiku i pro vědce. Vědci nakonec také 
ztrácejí kredibilitu a mocenský monopol, který jim dříve 
umožňoval navrhovat a prosazovat opatření vycházející 
z jejich pravdy. I oni nyní musí mnohem více přemýšlet 
o tom, jak se informace šíří, jak lidé vůbec rozumí celé 
problematice – nebo se budou muset vypořádat s daleko 
větší negativní zpětnou vazbou. Příkladem může být 
plošné očkování populace.

Počítáte mezi instituce, pro něž je tato nová éra 
výzvou a jejichž role se mění, také provozova-
tele platforem, na nichž se obsah šíří? Protože 
se mluví o tom, že by třeba Facebook nebo Goo-
gle měly dost zásadně změnit přístup.

Už o tom debatují a snaží se k tomu nějak postavit. Pro ně 
je ta situace obtížná z toho důvodu, že se potýkají s obrov-
ským množstvím dat a vstupů, a jakýkoli hodnotově mo-
tivovaný zásah do těch dat je komplikovaný. Nicméně je 
fakt, že když v Česku vrcholila debata o uprchlické krizi, 
tak většina odkazů, která se ve výsledcích vyhledávání 
objevila po zadání slova uprchlík, směřovala na radikálně 
pravicové servery nebo ukazovala smyšlený či manipula-
tivní obsah. Pokud bych tam vstupoval jako neinformo-
vaná osoba, tak z toho získám vysoce pokřivený obraz 
světa. Mění se to ovšem v čase – když si do Googlu za-
dáte „imigranta“ nyní, už to vypadá jinak.

Velký problém Facebooku i Googlu je ten, že jde o ko-
merční firmy, jejichž cílem je pro uživatele vytvářet co nej-
příjemnější prostředí, do kterého se budou chtít vracet, pro-
tože čím častěji se tam uživatelé budou vracet, tím větší 
budou mít příjmy z reklamy. A třeba Facebook toho do-
sahuje tím, že lidem pomocí algoritmu filtruje obsah po-

Petr luPač (36)
vystudoval sociologii na filozofické fakultě uk. v letech 2008–2009 
pracoval jako výzkumný pracovník ve filozofickém ústavu akademie 
věd čr, v oddělení morální a politické filozofie, od roku 2008 působí 
jako asistent na katedře sociologie ff uk, od roku 2013 jako odborný 
asistent. je členem světového projektu o internetu, zastupuje tento 
projekt v česku.
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dle toho, co se jim líbí, s jakými lidmi si čas-
těji píšou, čímž se vytvářejí „filtrovací bubliny“, 
o nichž se také hodně mluví.

Ale do jaké míry to opravdu platí? I lidé 
vzdělanostně, příjmově a jinak velmi 
podobní se přece v řadě naprosto zá-
sadních otázek neshodnou.

Moc kvalitních výzkumů na toto téma jsem neviděl, ale 
dosavadní poznatky spíše ukazují, že sociální prostředí 
sociálních médií je různorodé. Úplně tedy neplatí, že lidé 
jsou vystaveni jen podobným názorům.

Uplatňují se tam nicméně tři mechanismy. Jednak 
komnata ozvěn, „echo chamber“, která bývá občas s bub-
linou zaměňována. Jde o starší koncept, podle něhož má 
jedinec tendenci se obklopovat sobě podobnými lidmi, 
u nichž je vyšší pravděpodobnost, že budou pozitivně 
reagovat na jeho názory a tím mu je potvrzovat. Dříve 
se toto hodně řešilo u novinářů a teď se tento mechani-
smus znovu debatuje v souvislosti se sociálními médii. 
K tomu přidejme působení algoritmu například Face-
booku, který filtruje obsah tak, aby se objevilo jen to, 
co je tomu kterému uživateli bližší. A tyto dva jevy se 
navzájem posilují.

Jenže tam hraje roli ještě třetí mechanismus, který 
spadá spíše do psychologie. Tady se vracíme na úplný za-
čátek – ke kontrastu mezi tím, jakým informacím je člo-
věk vystavován, a jaké názory a přesvědčení pak zastává 
a preferuje. Roli v tomto mechanismu hraje kupříkladu 
tzv. dezinformační efekt, kdy lidé při experimentech tvr-
dili, že viděli na obrázku něco, co tam původně nebylo, 
protože byli zavádějící informaci v mezičase vystaveni. 
Pravděpodobnost „přemazání vzpomínky“ je pak tím 
vyšší, čím rychleji po dezinformaci se na věc přeptáte. 
Působí zde také tzv. paměťová konformita – víme, že lidé 
mají tendenci vlastní vzpomínky upravovat pod tlakem 
okolí, které tvrdí, že se to stalo jinak. A konečně tu máme 
kognitivní disonanci, což je snaha mozku udržet stabilitu 
psychického prostředí tím, že popírá nebo jinak integ-
ruje informace, které nejsou v souladu s vlastní předsta-
vou o světě. Představa o světě je úzce spojena s identitou 
člověka, takže když někomu začnu vysvětlovat, že svět je 
jiný, tak tím de facto útočím na jeho identitu, nutím ho, 
aby zpochybnil sám sebe.

To by tedy mohlo do značné míry vysvětlit vyhro-
cenost facebookových debat, které by mohly být 
věcné, ale jsou často velmi osobní.

Ano, to je mimochodem zajímavý moment debaty o vlivu 
internetu na politické rozhodování. V Americe v někte-
rých výzkumech vyšlo, že u prezidentských voleb internet 
vliv měl, ale u voleb do Kongresu nikoli. Takže mám hy-
potézu, kterou bych chtěl ověřit, že podobně v Česku po-
měrně výrazný vliv existoval u přímé prezidentské volby, 
ale u parlamentních voleb už méně nebo vůbec. A je to 

proto, že u volby hlavy státu se lidé daleko více identifi-
kují s nějakým kandidátem. A berou to celé jako osobní 
záležitost, tím pádem se to téma mnohem víc dostane 
do jejich osobních komunikací, které mohou ovlivnit ko-
nečné rozhodnutí, koho volit. U ostatních typů voleb si 
lidé politické programy nebo strany jen obtížně vztáh-
nou sami k sobě.

Když se vrátíme na  začátek, kdy jste mluvil 
o pravdě – mění se tedy její definice? Vstupu-
jeme do doby, kdy nebude existovat shoda ani 
na základních faktech, jako jsou výsledky voleb, 
jak vidíme třeba u amerického prezidenta Trumpa, 
který veřejně zpochybňuje i tvrdé statistiky?

Neměli bychom relativizovat – pravda je zřejmě jen jedna. 
Problém je ten, že nemá přístup do řeči, takže roli hraje, 
jak ji kdo zpracuje v  určitém společenském kontextu. 
V různých institucích a kontextech máme ustálené způ-
soby, jak se vytváří něco, co je pak za pravdu považované. 
Proto jsem tak opatrný, když mluvím o vědcích, protože 
samotný fakt, že mají nějaké ustálené postupy ve vytvá-
ření pravdy, neznamená, že jejich tvrzení nejsou pravdivá. 
Podobně novináři.

Nyní jsme svědky procesu, v němž se zvětšuje množ-
ství způsobů, jakým je pravda produkovaná, přičemž ně-
které z nich jsou úmyslně matoucí. A vyvstává otázka, 
jak spolu mají jednotlivé kontexty komunikovat. Příkla-
dem je komunikace vědecké komunity, která dál obhajuje 
kupříkladu testování léků na zvířatech, a hnutí za práva 
zvířat, které upozorňuje na to, že už přece máme po ruce 
humánnější metody. A podobná situace je u tradičních 
médií na jedné straně a části populace, která má vůči 
nim nedůvěru, na straně druhé. Nejde ovšem jen o pro-
blém nedostatečné komunikace, roli hraje i absence kri-
tického myšlení a práce s informacemi. Vzdělávací systém 
je i přes snahu některých učitelů a škol pořád nastaven 
na potřeby továren 19. století. Pořád se děti učí, aby se-
děly potichu, aby byly konformní, aby se moc neptaly 
a pravdu přijímaly pasivně. Můžeme se sice snažit tento 
systém reformovat, ale většina dospělé české populace 
prošla takovým vzdělávacím systémem a tento způsob 
myšlení předává dál. V demokratické společnosti, kde 
se rozhoduje na základě kvantitativního množství, je to 
problém. Zreformovat vzdělávací systém tak, aby lidi 
vedl ke zpochybňování některých základních pilířů spo-
lečnosti, aby o tom debatovali, navíc nebude snadné. Je 
to velká výzva. 

Žurnalistika ztratila  
pozici kontrolního  
mechanismu.
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ajíci by v  celém státě nej-
raději zasadili mrkve, ale 
hroši nesouhlasí a požadují 
pořádnou vodní přehradu. 
A  divoká prasata? Ta by 
vše nechala při starém a jen 
tak se rochnila. Jak si s tě-
mito odlišnými představami 
o správném životě v Hani-
saulandu poradí? Zvlášť teď, 
když ze sousedního králov-

ství Speckonie přicházejí uprchlíci, kteří tajným tunelem 
začínajícím v jedné záchodové míse utíkají před tamním 
diktátorem.

Hanisauland, to je kreslený svět zvířat, která se spo-
lečně snaží vybudovat svobodný stát. Internetová stránka 
a tištěné vydání komiksu mají žákům z prvního stupně 
německých škol zjednodušeně ukázat, jak jejich země 
funguje. A že to není vždy jednoduché, zvláště když má 
většina obyvatel, tak jako v Hanisaulandu, sklony k neu-
stálé nespokojenosti a remcání.

Kreslené postavičky – mezi něž patří i pravicoví ex-
tremisté Hasshasen, půvabná slovní hříčka znamenající 
v překladu „nenávistní zajíci“ – a doprovodné on-line hry 
jsou jedním z projektů německé Spolkové centrály pro po-
litické vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung, 
ve zkratce BPB). Tato instituce s ročním rozpočtem kolem 
150 milionů eur, která spadá pod berlínské ministerstvo 
vnitra stejně jako třeba tajné služby, má nadlidsky náročný 
i obecný cíl: posilovat demokracii.

Založili ji v počátcích někdejšího západního Německa 
blízcí spolupracovníci prvního poválečného kancléře 
Konrada Adenauera. Principy její práce vycházejí z ba-
nálního poznatku, že demokracie potřebuje demokraty 
– a že čím lepší budou demokraté, tedy občané, tím lepší 
bude i jejich stát. Dobří občané se přitom nerodí jen tak 
z ničeho (a ani nepadají z nebe). Je nutné je vychovat a po-
dle německého přesvědčení stát musí v této výchově hrát 
významnou roli. „V rozvoji země nestačí budovat infra-
strukturu ve smyslu pěkných silnic a domů. Je třeba sta-
vět také mentální infrastrukturu,“ říká v rozhovoru Da-
niel Kraft, mluvčí BPB, který kdysi rok studoval v Brně, 

věnoval se česko-německým vztahům a mluví od té doby 
plynně česky.

Hanisauland míří na občanské vzdělávání nejmenších 
školáků. S podobnou originalitou se však BPB věnuje 
všem generacím. Například na mladé lidi ve věku od 16 
do 22 let, tedy na prvovoliče, cílí časopis Fluter. Vychází 
čtyřikrát do roka zdarma, má 300 tisíc odběratelů a tiskne 
zábavné a současně inteligentní texty na dané obálkové 
téma. V jednom z posledních vydání jím byl „strach“: 
v příslušném čísle vyšel například rozhovor s předním 
sociologem o obavách, že ostatní vrstevníci budou lepší 
a úspěšnější než já; text o tom, jak některá média vyvo-

Politika do každé školy
Jak funguje německý recept na občany,  
kteří neztrácejí orientaci
tomáš l i n dn e r

lekce demokracie pro nejmenší. (komiks hanisauland)
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lávají strach a paniku, a profily mladých lidí z Egypta, 
Sýrie a Ukrajiny, kteří překonali strach a šli protestovat 
za svobodu.

Nejslavnějším produktem BPB jsou pak tzv. černé se-
šity, které se vždy na zhruba 80 stránkách věnují jed-
nomu tématu, například světovému obchodu, klimatické 
změně, Africe, jedno celé vydání před několika lety vy-
šlo i o Česku. BPB tyto časopisy vydává ve zhruba mili-
onovém nákladu a automaticky vždy jedno číslo rozešle 
do všech škol. Učitelé jakýchkoli předmětů si pak mohou 
bezplatně objednat libovolný počet výtisků pro své stu-
denty. Sešity jsou plné map, fotografií a především textů 
napsaných předními znalci dané problematiky, mnohdy 
s odlišnými ideologickými východisky k danému tématu. 
„Nechceme předávat jednu pravdu, ale spíše pomoci zo-
rientovat se dobře v tématu, ukázat pluralitu přístupu,“ 
vysvětluje mluvčí BPB Kraft.

BPB chce v občanech zakořenit smysl pro demokracii, 
pomoci jim vyznat se v aktuálním politickém a meziná-
rodním dění. Předpokladem je přesvědčení, že čím více 
občan politice a dění ve světě rozumí, tím méně podléhá 
strachu a jednoduchým řešením. Roky politického vzdě-
lávání pak v teorii vedou k posílení jakéhosi imunitního 
systému demokracie, který ji ochrání v časech aktuálních 
politických krizí – a nedopustí opakování toho, co Němci 

zažili během hospodářské krize na počátku třicátých let, 
kdy se v krizi uchýlili k demagogům a extremistům – 
s dobře známými katastrofálními důsledky. 

BPB je součástí mnohem většího ekosystému občan-
ského vzdělávání, do kterého jsou zapojeny stovky insti-
tucí, jehož popis je nad rámec tohoto článku.

Dostupné pro všechny
Taková vzdělávací snaha pak samozřejmě nemůže cílit 
jen na mladé lidi a školy, orientace v politice je nikdy ne-
končícím procesem celoživotního vzdělávání. BPB proto 
organizuje nebo finančně podporuje tisíce veřejných debat 
a besed, jichž se účastní spíše starší Němci. 

Hitem této instituce je pak její knižní řada: za nízkou 
cenu dvou až šesti eur na webu nabízí nejdůležitější ak-
tuální politické, společenskovědní nebo historické knihy. 
„Koupíme od nakladatelů licenci, často pak knihu do-
konce společně tiskneme a my ji pouze opatříme vlastní 
obálkou. Je to výhodné pro obě strany. Knihy si u nás ob-
jednávají vesměs lidé, kteří by si je za vysokou cenu v ob-
chodech nekoupili. Třeba studenti,“ říká Daniel Kraft.

A jak BPB reaguje na aktuální události, například na pod-
zim roku 2015 na uprchlickou krizi? Migraci se věnovalo 
hned tehdejší nové číslo Fluteru, s reportážemi z Turecka 
a Keni nebo třeba s příběhem Němce Tima, který v roce 

2011 cestoval Sýrií a v Homsu se spřátelil s Nabílem. Ten 
ho nyní požádal o pomoc na útěku do Německa. Na webu 
BPB v té době vyšel materiál týkající se možností obcí a měst 
v práci s uprchlíky, přehled základních faktů souvisejících 
s azylem a migrací nebo text o africké diaspoře v Německu. 
V knižní řadě pak během roku 2015 vyšly čtyři nejrelevant-
nější knihy k tématu, třeba empatická reportáž Wolfganga 
Bauera z týdeníku Die Zeit z cesty se syrskými uprchlíky či 
Exodus, kritická analýza důsledků imigrace do EU od ox-
fordského ekonoma Paula Colliera. 
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apřed varování: Toto je 
text o  naději, o  úspěších 
a  o  jiné novinařině. Kdo 
něco takového nevydrží, 
protože se už dávno zahra-
bal do  závoje negativity, 
tomu dobře rozumíme, ale 
měl by tyto stránky raději 
přeskočit.

Kdo v  těchto dnech 
(koncem léta 2015 – pozn. 

red.) sleduje noviny – a dokážou to nejspíše jen ti nejod-
vážnější –, ten zažije neobvyklé věci. Nejprve jím cloumá 
soucit (s uprchlíky) a hnus (z  rasistů). Pak se pomalu 
uklidní, když si čte jen o hrozící světové hospodářské 
krizi, a nakonec se bezmála zaraduje, když se v článcích 
objeví něco tak odlehčeného a nevinného, jako je napří-
klad situace v Řecku.

I politici už začali o řecké krizi hovořit jinak. Kanc-
léřka a vicekancléř oba říkají, že ta věc s eurem a Řeky 
je ve srovnání s uprchlickou krizí z historického pohledu 
vlastně maličkostí. To čtenáře přece jen udiví, protože 
ještě nedávno platilo, že se Evropa rozpadne, pokud se 
rozpadne eurozóna – a rozpadající se, selhávající Evropa 
je snad dost závažná věc, nebo snad není?

Kdo o tom všem ještě chvíli přemýšlí, ten časem dojde 
k závěru, že by mohla výhledově přijít ještě větší krize 
než ta uprchlická. Třeba kdyby se Vladimir Putin roz-
hodl válku na východní Ukrajině protáhnout až smě-
rem ke Krymu a vytvořit si své „Novorusko“. Pak budou 
zprávy plné válečného ohrožení Evropy, hádek mezi Ev-
ropou a USA ohledně dodávek zbraní ukrajinské vládě 
i řinčení jadernými zbraněmi. A když se potom objeví 
nějaká ta zpráva o uprchlících, tak si oddechneme a v du-
chu si řekneme: Ach, to byly ještě zlaté časy, když šlo jen 
o uprchlíky.

Krize se zjevně stupňují a ve  skutečnosti 
jedna nestřídá druhou: probíhají všechny na-
ráz. Uprchlíci, Řecko, Ukrajina, hospodářský 
růst, klima, hrdlořezové z Islámského státu. 
To jsou dnes nejzávažnější krize. Jejich po-
čet a skutečnost, že probíhají současně a noto-

ricky nemizí, nás vedou k závěru, že už se vůbec nejedná 
o krize, ale o novou normalitu. Krize se staly modem 
našeho bytí, politika získává svou náplň v nouzi, v reakci 
na krize. Politici již neutvářejí budoucnost – budoucnost 
jim naopak kráčí vstříc.

Nejhlubším zdrojem změn je cosi správného
Víme, že to vše souvisí s globalizací. Že se lidé na naší 
planetě sbližují, někdy si přicházejí až bolestivě blízko, 
a že někteří divoce, zuřivě, zoufale, důrazně volají o své 
místo na slunci. Víme tedy, že nejhlubším zdrojem sou-
časné změny světa je něco správného. Ovšem to nás ne-
uklidní a prozatím to ani nijak nepomůže při překoná-
vání četných krizí.

Politici, novináři i občané mají problémy se této nové 
skutečnosti přizpůsobit. Nejraději se pokoušejí v dané 
chvíli sledovat jen jednu krizi a ty ostatní, pokud to jen 
jde, zasunout někam do zadních míst přihrádky. Anebo 
nechají všechny krize zmizet v obrovské krizové kaši, ze 
které pak čas od času lžící nabírají sousta, jako by to byla 
krupicová kaše.

V tomto týdnu například Majid Sattar napsal do de-
níku Frankfurter Allgemeine Zeitung článek o uprchlické 
politice berlínské vlády a jakoby mimoděk v jedné vedlejší 
větě probral všechny zbylé problémy: „Sice jsme se ani 
v řecké dluhové krizi ani v ukrajinském konfliktu nijak 
nepřiblížili řešení, ale seznam vládních priorit je zas o je-
den bod delší.“ Ale je tomu tak? Ví autor už teď, že další 
řecký reformní balíček a proměna Alexise Tsiprase k ni-
čemu nepovedou? A nevidí, že EU svými sankcemi za-
tím odrazuje ruského autokrata od dalšího šíleného kroku 
směrem k dobytí Mariupolu?

Zvláště na příkladě Ukrajiny je dobře vidět, kam to 
vede, když je debata o nějaké krizi prudce přerušena, jak-
mile se ve večerních zprávách dostane na konec vysílání 

Surfovat na krizích
Proti temnotě pomůže jen podvratná síla 
naděje. Myšlenky čtenáře novin, který sám 
noviny tvoří.
b e r n d u lr ich

Není načase svět  
kolem nás osvětlit?
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a propadne se na méně čtená místa internetových stránek. 
V jaké chvíli jsme se přestali zabývat Ukrajinou a přesu-
nuli plnou pozornost do Řecka? Ve chvíli, kdy se říkalo, 
že sankce stejně nic nepřinesou a dohody z Minsku beztak 
nevydrží! Ukrajinu jsme odložili do rubriky „selhání EU“ 
a pak už jsme se o ni nestarali. Ale na Ukrajině nedo-
chází k žádnému selhání, spíše k předběžnému úspěchu: 
Putin tam uvízl na místě. Kdo krize vytěsňuje a přestává 
se o ně zajímat, ten též sám sebe připravuje o pozitivní 
lekce z vývoje. Ten možná sám dokáže všeobecnou tem-
notu dnešních dní vydržet, leč nedokáže ji ničím osvětlit.

Z nespočtu podobně laděných článků vybírám ještě 
jeden, z esejové rubriky deníku Süddeutsche Zeitung, 
kde Johan Schloemann naříká: „Jiným národům dáváme 
spoustu rad, jak by měly dosáhnout blahobytu a inovací. 
Ale proč je naše vlastní země tak málo ochotná ke změ-
nám?“ Je tomu tak?

Německo přece právě prochází největší infrastruk-
turní a technologickou reformou svých poválečných dě-
jin, reformou energetiky, která změní tvář naší země. A co 
k tomu můžeme říct jiného, než že jsme vcelku úspěšní. 
A prosím v čem? I to se zdá být zapomenuto, protože 
jsme debatu o Energiewende (energetické otočce), velké 
reformě energetiky směrem k udržitelným zdrojům, ne-
chali ležet ve chvíli, kdy se řešily příliš vysoké ceny elek-
třiny a spory ohledně vedení sítí. Skutečnost, že otázka 
vysokých cen z titulků zmizela, přitom znamená, že tento 
problém byl v zásadě vyřešen. Energiewende pošťouchla 
směrem k udržitelným zdrojům i jiné země a Německo 
se, oproti četným prognózám, mezinárodně neizolovalo. 
Naopak se stalo jakousi avantgardou, avšak s tím se v mé-
diích zachází jako s utajovanou informací, kterou se širší 
veřejnost nesmí dozvědět.

A nyní se to údajně tak nehybné, samolibé Německo 
mění na zemi pro uprchlíky. Mění se zákony, staví se 
nové příbytky, otevírají náruče. A to vše probíhá způ-
sobem, který nikdo nedokázal předpovědět. A proč to 
nikdo nepředpověděl? Protože otázku, jak otevření jsou 
Němci vůči přistěhovalcům a uprchlíkům, jsme odložili 
na konci debaty o protiimigrantských tezích Thila Sarra-
zina. S pocitem, že je náš vztah k cizincům dost napjatý 
a na pováženou. A tak se mimoběžně s rutinním a rezig-
novaným postojem politiků a tvůrců veřejného mínění 
stalo něco úžasného, dalo by se říci zázračného: čím více 
uprchlíků přicházelo, tím více byli Němci ochotní jim 
pomáhat (což samozřejmě neznamená, že to musí po-
kračovat donekonečna). Zatímco se politická třída držela 
svého tradičního, nedůvěřivého pozorování vlastních ob-
čanů a zkoušela to téma ignorovat nebo voliče opít roh-
líkem absurdních návrhů (například o potápění lodí pa-
šujících uprchlíky), tak stále více občanů prostě přiložilo 
ruku k dílu. Změna k lepšímu přišla zespodu, a zrovna 
v oblasti přístupu k cizincům.

Úkol dnešní doby leží na dlani. Jestli se politika pro-
měnila v neustálé řešení permanentních krizí, tak se musí 

uprchlíci: řecko, ukrajina... Problém střídá problém. co s tím?
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politici i média naučit lépe zacházet s průběž-
nými úspěchy při plnění těchto úkolů. Jinak se 
z toho lidé jednoho dne zblázní. Ale proč to 
zatím tak zoufale neumíme?

Příklad uprchlíků ukazuje, že politici ně-
meckému národu v jádru duše pořád nedůvě-
řují. Považují jej za milé lidi, kteří ale mohou kdykoli 
vybuchnout nenávistí. A protože politici občanům ne-
důvěřují, tak ani nevěří jejich schopnostem. To by ne-
byl takový problém, pokud by politici mohli velké výzvy 
současnosti zvládnout bez pomoci veřejnosti. To však ne-
dokážou.

Neskrývá se jen zlo. I dobro je maskováno
Psaní o tom, co se průběžně daří, naráží v médiích ještě 
na jednu bariéru. Novináři sami sebe vnímají jako muže 
a ženy, kteří odhalují nepravosti, jako sílu, která dokáže 
ukázat skryté pravdy, poukázat na společenské nešvary 
a dát tak lidem šanci, jak své státy a životní poměry vy-
lepšit. Na tom ani dnes není nic špatného. Ale otázka leží 
jinde: do čeho je dnes pravda – nebo skromněji řečeno 
„skutečnost“ – častěji zahalena?

K tomu máme spoustu teorií, které vesměs fungují po-
dle vzoru Marxova učení. Jejich základní ideou je, že ti 
mocní a vládnoucí manipulují a znesvéprávňují běžné ob-
čany. Že současný stav věcí manipulativně vykládají jako 
ten správný. Nikdo samozřejmě netvrdí, že se takové věci 
už nestávají, a proto je klasická investigativní novinařina 
pořád nesmírně potřebná.

Skutečnost je ale v současné době zahalena ještě ně-
čím úplně jiným. Temnotou událostí a neustálým „shit-
stormem“: co není samo o sobě depresivní a hrozivé, to 
shazují a zesměšňují rozmazlení nespokojenci na inter-
netu. Nejen zlo je dnes skryto, i dobro je dobře masko-
váno.  

Abych se ještě jednou vrátil k uvedenému symptoma-
tickému článku v Süddeutsche Zeitung: Autor si v něm 
dělá legraci z Němců, kteří předepisují Řekům reformu 
jejich státu, ačkoli sami zatím nezvládli reformovat svůj 
federalismus. Když odhlédneme od otázky, zda náš fede-
ralismus opravdu potřebuje reformu, tak tato teze skrývá 
pravdu, která leží pod nánosem krizových debat minu-
lých let: Pokud pro ekonomický úspěch Německa exis-
tuje nějaké vysvětlení, pak je to dobře fungující stát. 
Kdyby si někdo zasloužil pomník, tak je to neznámý 
německý úředník. Nemocný, nepotistický, zkorumpo-
vaný, občany nenáviděný stát je příčinou řeckého pádu. 
A pokud se v tomto ohledu nic nezmění a režim se ne-
posune směrem k právnímu státu, tak zkorumpovaný 
svévolný stát bude i příčinou konce čínského hospodář-
ského zázraku.  

Také my jsme počátkem 21. století prožili debatu, která 
pak úplně zmizela z centra pozornosti. Občané západ-
ních států byli strašeni – a motivováni k neoliberálním 
reformám – tezí, podle níž jsou autoritářské rozvojové 

diktatury efektivnější než na konsenzus zaměřené, kom-
plikované, demokratické, právní státy Západu. Základem 
této teze byl BRIC, tedy Brazílie, Rusko, Indie a Čína. 
Ve zpětném pohledu musíme, s ohledem na existenční 
problémy, v nichž tyto čtyři státy dnes vězí, říci, že to byl 
nesmysl a propaganda. A pokus srovnávat problémy ně-
meckého státu, které nepochybně též existují, se struk-
turním selháním státu v Řecku je podobně nesmyslná. 
Takováto novinařina působí nesmírně kriticky, ovšem za-
krývá to podstatné.  

Hermeneutika žurnalistiky, tedy způsob, jakým získává 
poznatky a jak je prezentuje, se musí rozšířit. Musí se od-
vážit k naději. Musí najít postoj, který může být chybami 
politické reality také vyvrácen, a ne jen potvrzen. My 
v týdeníku Die Zeit, a zvláště autor těchto řádků, jsme 
vložili hodně, bohužel přespříliš naděje do arabského jara, 
což bylo politicky hořké a publicisticky nepříjemné – ni-
kdo se rád nemýlí veřejně. Ovšem jiní, například kolegové 
z týdeníku Der Spiegel, udělali nespočet titulních textů 
o kolapsu eura. Snad se dnes radují z toho, že skutečnost 
jejich představy vyvrátila, a nezkoušejí jednoduše přejít 
k příští apokalypse.  

Těžko říct, jestli to negativní a hrozivé, jestli pesimi-
smus a nedůvěra k lidem už mají navrch. Jedno je jasné: 
Temnota se již natolik rozšířila, že se sama stala vládnoucí 
mocí, proti níž se musí zaměřit podvratná síla naděje. Jisté 
je též, že lidé budou hledat vinu u druhých, pokud sami 
v sobě tuto sílu neobjeví. 

Autor je zástupce šéfredaktora německého týdeníku Die Zeit.

Tento esej vyšel v čísle 35/2015 Die Zeit. Kvůli jeho nadále 
platným, nadčasovým postřehům, které lze vztáhnout i na českou 

mediální scénu, jsme se jej rozhodli přeložit. Berndu Ulrichovi dě-
kujeme za laskavé svolení. (Překlad Tomáš Lindner)

Pesimismus  
nesmí zvítězit.
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