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5G je nový telekomunikační standard, který je ve světě postupně zaváděn. Stranou nezůstává 

ani Česká republika a samotný pojem 5G se ve značné míře dostává do mediálního prostoru 

včetně prostředí dezinformačních webů. Případová studie si klade za cíl popsat, jak je téma 

5G prezentováno a rámováno ve sféře tzv. alternativních médií na základě vzorku 

pocházejícího z komerčního dezinformačního webu AC24.cz provozovaného podnikatelem 

Ondřejem Geršlem (o webu detailně v závěru textu). 

Web AC24.cz byl zvolen z následujících důvodů: 

• AC24.cz patří mezi nejpopulárnější a nejaktivnější dezinformační weby v ČR, 

• funguje jako agregátor a přetiskuje obsah z dalších zdrojů, 

• uvádí statistiky počtu zhlédnutí jednotlivých článků. 

Studie zahrnuje i předpokládaná rizika pramenící z dopadu falešných zpráv o 5G a uvádí 

doporučení, jak rizika snížit, popř. eliminovat. 

  

Případová studie – Roman Máca, listopad 2019 
 

Fake news & 5G na českém internetu 
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Zkoumaný vzorek a jednotlivé články 

Na webu AC24.cz se k 23. říjnu 2019 objevuje celkem 31 článků zahrnujících heslo 5G. První 

z nich vychází 22. června 2016 (web byl založen v roce 2011) s titulkem Rusko zavede 

na základě nařízení prezidenta Putina do roku 2035 teleportaci. 

Obrázek 1: Náhled článku Rusko zavede na základě nařízení prezidenta Putina do roku 2035 

teleportaci1 

 

Zdroj: AC24.cz 

Originální text pochází z ruského státního propagandistického webu Sputnik. O 5G je zde 

referováno v rámci jakéhosi ruského programu s názvem Národní technologická iniciativa, 

jehož finálním cílem je právě teleportace. 

  

 

1 Za povšimnutí stojí inzerce Letiště Praha (reklamní síť Google AdSense), které tímto hledá mezi čtenáři 
AC24.cz zaměstnance. Na místě čtenáře je položit si otázku: „Má práce na letišti vůbec smysl 
a budoucnost, když Putin stejně brzy zavede teleportaci a letiště budou nejspíš zrušena?“ Letiště Praha 
by se tak mohlo zamyslet nad smysluplností inzerce na AC24.cz a podobných webech. 
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V roce 2016 vychází celkem 3 články s heslem 5G. Z tabulky níže je patrné, že zájem o téma 5G 

ze strany AC24.cz skokově narůstá v roce 2019, kdy 5G začíná být zaváděno v ČR. 

Tabulka 1: Četnost článků zahrnujících heslo 5G za jednotlivé roky 

Rok Počet článků 

2016 3 

2017 2 

2018 1 

2019 (do 23. 10.) 25 

Zdroj: Vlastní tabulka na základě dat z AC24.cz, data k 23. 10. 2019 

Zajímavým ukazatelem je, že AC24.cz u článků uvádí indikátor počtu zhlédnutí. Další tabulka 

tak zobrazuje přehled titulků deseti nejpopulárnějších článků. 

Tabulka 2: Deset nejpopulárnějších článků zahrnujících heslo 5G 

Titulek Počet zhlédnutí 

5G spustíme válku proti lidstvu! Silné varování vysoce postaveným 
členům v OSN 

543 753 

Odhalení, že 5G je útočnou zbraní určenou k ničení lidstva. 
Informujte se! 

102 918 

Mrtvé včely, ptáci a umírající stromy. Takové jsou první důsledky, 
kde běží 5G 

93 887 

5G přichází. Reportéra, co měl obavy o zdraví, umlčeli. Co může 
způsobit? 

55 999 

Neviditelná zkáza: Vídeň je výstrahou, jak dokáží 5G sítě zničit zdraví 35 893 

Odborníci varují před 5G zářením. Už teď se používá jako zbraň 
při demonstracích. Je na řadě lidstvo? 

33 892 

Další varování před účinky sítě 5G. 215 vědců podalo výzvu k zastavení 
této aktivity! 

29 066 

Nebezpečí skrývající se v sítích 5G. Odborník předkládá šokující fakta 
a vyhrál první soud 

25 109 

Padající a mrtvé včely u 5G vysílačů. Jaké to bude mít důsledky 
pro lidské tělo? 

23 821 

Demokratická kongresmanka: Rusko spáchalo proti USA „válečný 
akt“ 

17 032 

Zdroj: Vlastní tabulka na základě dat z AC24.cz, data k 23. 10. 2019 
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5G spustíme válku proti lidstvu! Silné varování vysoce postaveným členům v OSN 

Jednoznačně nejpopulárnějším (543 753 zhlédnutí) je článek 5G spustíme válku proti 

lidstvu! Silné varování vysoce postaveným členům v OSN. Článek je přetiskem 

z dezinformačního webu zvedavec.org.2 

„Vláda a průmysl, jež jsou zapojeny do zavádění 5G, mají nulový zájem na bezpečnosti 

veřejnosti, protože technologie slibuje, že bude mimořádně zisková, a zároveň všechny a všude 

nutí do nově vznikající technokracie.“ Uvádí se v textu. 

5G má podle článku způsobovat: „Sníženou plodnost, neurologické/neuropsychiatrické 

účinky, poškození buněčné DNA, aptózu – naprogramovaná smrt buněk, oxidační stres 

a poškození volných radikálů, endokrinní (hormonální) účinky, nadbytek intracelulárního 

vápníku, rakovinu.“ 

Odhalení, že 5G je útočnou zbraní určenou k ničení lidstva. Informujte se! 

Na druhém místě (102 918 zhlédnutí) je text Odhalení, že 5G je útočnou zbraní určenou 

k ničení lidstva. Informujte se! Článek je přetiskem z dezinformačního webu tadesco.cz.3 

Část textu: „Pokud se podíváte na hlavní titulky médií ve Spojených státech, budete 

přesvědčeni, že 5G je úžasná bezdrátová technologie příští generace, díky které bude vše 

rychlejší, jednodušší a úžasné. Ale to je všechno lež, protože 5G je opravdu pokročilá, vojenská 

útočná zbraň v přestrojení, která je realizována jako konečné řešení proti svobodnému lidstvu.“ 

Článek rovněž odkazuje na konkrétní film: „Ve filmu 5G Apokalypsa, film, který otvírá oči, 

uvidíte pravdu o 5G sítích v hrůzných detailech. Nejen, že 5G napadá všechny aspekty života 

lidí, odstraní veškeré soukromí, ale zároveň se stane technologií nejvíce ničící zdraví, jaká kdy 

byla vytvořena.“ 

5G je dále označeno za zločinnou technologii, která „ve skutečnosti existuje v protikladu 

k samotnému životu“. 

Mrtvé včely, ptáci a umírající stromy. Takové jsou první důsledky, kde běží 5G 

Třetí místo obsazuje článek Mrtvé včely, ptáci a umírající stromy. Takové jsou první 

důsledky, kde běží 5G (93 887 zhlédnutí). Článek je kompilát z videí na YouTube majících 

dokazovat škodlivost 5G. 

„Přicházející videa z celého světa, kde již běží či se testuje 5G jsou zarážející. Pokud je skutečně 

hlavní příčinou tato 5G technologie, obavy vědecký kapacit se nyní potvrzují naplno.“ Uvádí 

perex. 

  

 

2 Ukázky na zvedavec.org šířených dezinformací viz 
https://www.konspiratori.sk/assets/screenshots/s.php?i=zvedavec.org.png 

3 Ukázky na tadesco.cz šířených dezinformací viz 
https://www.konspiratori.sk/assets/screenshots/s.php?i=tadesco.cz.png 

https://www.konspiratori.sk/assets/screenshots/s.php?i=zvedavec.org.png
https://www.konspiratori.sk/assets/screenshots/s.php?i=tadesco.cz.png
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Obrázek 2: Náhled článku Mrtvé včely, ptáci a umírající stromy. Takové jsou první důsledky, 

kde běží 5G 

 

Zdroj: AC24.cz 

5G přichází. Reportéra, co měl obavy o zdraví, umlčeli. Co může způsobit? 

Na čtvrtém místě je s počtem zhlédnutí 55 999 článek 5G přichází. Reportéra, co měl 

obavy o zdraví, umlčeli. Co může způsobit? Článek je pravděpodobně překladem 

ze zahraničního zdroje. 

V perexu je uvedeno: „Nejdříve to bylo 3G, pak 4G a teď směřujeme k éře 5G, a ač nám říkají, 

jaké to bude zlepšení, tak to rovněž přináší škodlivé ultra-vysoké frekvence vyzařovaných 

mikrovln. Lidé, kteří pozdvihli své hlasy proti nebezpečím, které tato technologie může přinést 

a kteří mluvili o bezpečnosti, byli spolu s pokusy o jejich umlčení vystaveni zastrašování 

a obtěžování.“ 
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Neviditelná zkáza: Vídeň je výstrahou, jak dokáží 5G sítě zničit zdraví 

Článek Neviditelná zkáza: Vídeň je výstrahou, jak dokáží 5G sítě zničit zdraví 

je na pátém místě s 35 893 zhlédnutími. Článek je přetiskem z dezinformačního webu 

badatel.net.4 

Perex uvádí: „Prichádzajúce mobilné siete piatej generácie (5G) predstavujú zrejme najväčšiu 

hrozbu pre existenciu života na tejto planéte.“ 

„Napríklad v rakúskej Viedni, kde bola 5G údajne zavedená „takmer zo dňa na deň“, zažívajú 

miestni obyvatelia krvácanie z nosa, bolesti hlavy, očí, hrude, žalúdočnú nevoľnosť, vracanie, 

únavu, závraty, zvonenie v ušiach, symptómy podobné chrípke a bolesť srdca.“ Uvádí se dále 

v článku. 

Podle autora je 5G „smrtiaca zbraň a jej cieľom sú ľudia“. 

Dosah článků a narativů 

Celkový počet zhlédnutí všech 31 zkoumaných článků je 1 156 565 (dle na webu 

uvedené statistiky). Seznam jednotlivých titulků, data publikování, počtu zhlédnutí a URL 

viz Příloha 1. 

Reálný dosah sdělení je nicméně daleko vyšší. AC24.cz totiž svůj obsah přetiskuje z jiných 

zdrojů a jiné weby rovněž přetiskují z AC24.cz. Identické texty se tak objevují i na jiných 

místech.  

Uvažován rovněž není dosah na sociálních sítích, kdy pro přijetí sdělení „Odhalení, že 5G 

je útočnou zbraní určenou k ničení lidstva. Informujte se!“ stačí prosté zhlédnutí příspěvku 

bez návštěvy webu a otevření článku. Do indikátoru počtu zhlédnutí se rovněž nedostává 

případné šíření obsahu prostřednictvím řetězových emailů a dalších komunikačních kanálů 

či prostého zkopírování textu článku na sociální sítě, sdílení samotnými uživateli atp. 

Pro zvýšení dosahu provozovatel AC24.cz využívá na sociálních sítích, konkrétně 

na Facebooku, nejen stránky označené jako vlastní současné či bývalé projekty (AC24 85 0005 

fanoušků, Svět kolem nás 19 000 fanoušků, Lajkit.cz 5 000 fanoušků, Časopis Vědomí 9 000).  

Prakticky veškerý obsah je umisťován (automaticky sdílen) na zhruba 20 dalších stránek 

tvářících se, že nemají s AC24.cz oficiálně nic společného. Nicméně skutečnost je taková, 

že se jedná o platformy šířící pouze obsah rodiny webů AC24. Stránky mají pro poplatné 

obecenstvo dezinformačních webů líbivý název, automaticky ho přitahují a tím se následně 

zvyšuje i dosah jednotlivých sdělení. 

Jedná se např. o stránky: Sdílíme pravdu (22 000 fanoušků); STOP mediální manipulaci 

(11 000 fanoušků); Chci znát pravdu (9 000 fanoušků); Česi a Slováci podporujú Ruský Krym 

(10 000 fanoušků); Politici a politické strany ČR – ODSTUPTE !!! (9 000 fanoušků); Rakovina 

– alternativní léčba a prevence (6 000 fanoušků); a další. 

  

 

4 Ukázky na badatel.net šířených dezinformací viz 
https://www.konspiratori.sk/assets/screenshots/s.php?i=badatel.net.png 

5 Počty fanoušků jednotlivých stránek na Facebooku uvedeny po zaokrouhlení. 

https://www.konspiratori.sk/assets/screenshots/s.php?i=badatel.net.png
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Obrázek 3: Užívání nepřiznaných stránek na sociálních sítích pro zvýšení dosahu6 

 

Zdroj: Facebook.com 

 

6 Za povšimnutí stojí komentář „No vida – návod na obrázku, jak s tím zatočit“. 
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Obrázek 4: Užívání nepřiznaných stránek na sociálních sítích pro zvýšení dosahu7 

 

Zdroj: Facebook.com  

 

7 Za povšimnutí stojí komentáře o „zvýšení rizika dopadu na zdraví lidí“ či „válka už je tady“. 
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Pro zvýšení dosahu dezinformační podnikatel Ondřej Geršl dále využívá falešné profily 

atraktivních mladých žen (ty automaticky přitahují větší zájem a více žádostí o přátelství). 

Příkladem je profil „Adriana Lia“ (nyní již přejmenovaný). Profil spamuje8 obsah webů z rodiny 

AC24 do jednotlivých skupin včetně apolitických, kde je např. běžná inzerce 

(koupím/prodám). Obsah se tak dostává mimo „sociální bublinu“ k dalším osobám. 

Z informací o vlastníkovi domény AC24.cz můžeme zjistit telefonní číslo Ondřeje Geršla.  

Obrázek 5: Who.is výpis o vlastníkovi domény AC24.cz 

 

Zdroj: Who.is 

 

8 Ukázka spamu od „Adriany Lii“ viz https://maca.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=585068 

https://maca.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=585068
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V případě, když Geršlovo telefonní číslo zadáme do vyhledávání na Facebooku, objeví se 

již zmíněná spamující imaginární „fanynka“ webů Ondřeje Geršla Adriana Lia. 

Obrázek 6: Ondřej Geršl alias Adriana Lia 

 

Zdroj: Facebook.com 
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Rámování tématu 5G 

Pokud z titulků, resp. z jednotlivých slov vytvoříme tzv. wordcloud, získáme následují obrázek. 

Ten nám prozradí více o rámování tématu. 

Obrázek 7: Wordcloud sestavený z titulků zkoumaných 31 článků 

 

Zdroj: Vlastní wordcloud vytvořený pomocí www.wordclouds.com na základě dat z AC24.cz 

Dominantním prvkem v titulcích zkoumaných článků je termín „USA“. Netřeba dalekosáhle 

uvádět, že Spojené státy jsou pro běžného konzumenta dezinformačních webů symbolem zla 

a téma 5G je tak celkově rámováno negativně. Významným pojmem je také slovo „zdraví“, 

které má 5G údajně poškozovat. Častěji jsou zmiňovány reálie „Huawei, čínského, Rusko“. 

Ty představují oponenty či oběti amerických spiknutí majících za cíl zničit/poškodit lidstvo. 

Celkové rámování tak můžeme číst následovně: 

Varování: Sítě 5G přichází z USA, způsobují záření s důsledky pro zdraví. 

5G je nástroj USA proti Rusku, Číně a Huawei. 

http://www.wordclouds.com/
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Na obrázku rovněž můžeme vidět použití pro dezinformační weby typických klíčových slov, 

které u jim poplatného čtenáře přitahují pozornost a vzbuzují požadované emoce. 

Dopad a hrozby falešných zpráv o 5G 

S šířením falešných zpráv o 5G můžeme předpokládat konkrétní rizika. Ta jsou pro lepší 

pochopení doplněna vysvětlením či větou snažící se popsat, jak je věc vnímána optikou9 

fanouška dezinformačních webů: 

• Šíření panických nálad ve společnosti. „Chtějí nám tu postavit ten 5G vysílač, 

co z něj dostaneme rakovinu. Psali to ve zprávách na internetu a ČT a vláda nám to tají.“ 

• Poškození zdraví obyvatelstva. Podobně jako před účinky chemtrails nás prý 

ochrání čepice z alobalu a rozprašování octa, můžeme se v budoucnu dočkat 

i „zaručených tipů“, které zabrání údajnému ozáření od 5G. Dezinformátoři 

jako prevenci proti rakovině např. doporučují pití dezinfekce na bazény. 

• Poškození majetku. Vystrašený a zmanipulovaný občan nechce být dále ozařován, 

bere „spravedlnost“ do vlastních rukou a ničí zařízení provozovatele sítě viz komentář 

„No vida – návod na obrázku, jak s tím zatočit“. 

• Tlak na samosprávy a zastavení nebo zpoždění získání územních 

rozhodnutí a stavebních povolení. „Pane starosto, ten vysílač, co nám způsobí 

rakovinu, tady nechceme. Zastavte to.“ Již dnes tak operátorům v pilotních 5G městech 

volají starostové, kterým volají ustrašení obyvatelé bojící se o zdraví. 

• Ekonomické ztráty na mikro i makro úrovni. Absence kvalitního připojení má 

negativní dopad na rozvoj regionů a jde rovněž o konkurenční nevýhodu 

pro ekonomiku – bez inovací nám „ujede vlak“. 

• Snížení důvěry ve stát a v demokracii. „Prostřednictvím 5G nás chtějí vyhubit 

a naše vláda to podporuje. Je to horší než za komunistů. Ti nám sem 5G dát nechtěli.“  

MPO v říjnu 2019 spustilo Soutěž 5G PRO 5 MĚST10, tzn. i stát chce, aby ČR byla 

inovativní, avšak tyto dezinformace mohou veškerou snahu oslabit. 

Jak hrozbám čelit? 

• Prověření, zda se nejedná o činnost v rozporu se zákonem. Šíření poplašné 

zprávy, obecné ohrožení. 

• Dotčené firmy by měly zvážit, zda se soudně bránit. Ušlý zisk a poškození 

dobrého jména a pověsti právnické osoby. 

• Firmy by měly přestat financovat dezinformační weby. K tomu dochází 

prostřednictvím inzerce na reklamních sítích. Na dalším obrázku příklad inzerce 

společnosti T-Mobile zobrazená přes reklamní síť Sklik.cz.  

 

9 Nejedná se o reálné citace, ale o nastínění uvažování konzumenta falešných zpráv. 

10 Soutěž 5G PRO 5 MĚST (MPO, 2019), https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-
komunikace/koncepce-a-strategie/soutez-5g-pro-5-mest--249975/  

https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/soutez-5g-pro-5-mest--249975/
https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/soutez-5g-pro-5-mest--249975/
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Obrázek 8: Reklama T-Mobile na AC24.cz 

 

Zdroj: Fair Advertising11, 2019 

Lukáš Hrabal z tiskového oddělení společnosti T-Mobile v prosinci 2016 pro MediaGuru.cz12 

uvedl: „Reklamu na dezinformačních webech už nezobrazujeme, zhruba před půl rokem jsme 

všech asi 80 webů blacklistovali. Nicméně občas samozřejmě může nastat chyba a na dané 

weby proteče i naše reklama – žádný systém není neomylný, ale mělo by se to stávat 

minimálně. Jedinou výjimkou je aplikace Můj T-Mobile, kterou cílíme na všechny zákazníky 

T-Mobile bez rozdílu.“  

 

11 Projekt upozorňující firmy na inzerci na dezinformačních webech, http://fairadvertising.cz/, 
https://twitter.com/AdvertiseFAIR 

12 ČS, T-Mobile a Nestlé blokují dezinformační weby (MediaGuru.cz, 2016), 
https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/12/cs-t-mobile-a-nestle-blokuji-dezinformacni-weby/ 

http://fairadvertising.cz/
https://twitter.com/AdvertiseFAIR
https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/12/cs-t-mobile-a-nestle-blokuji-dezinformacni-weby/
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• Vyjádření autorit (Státní zdravotní ústav a jiné relevantní) a kvalitní 

strategická komunikace ze strany institucí vůči veřejnosti. Ve hře je ohrožení 

vnitřní bezpečnosti a zdraví obyvatelstva. 

• Změna přístupu provozovatelů sociálních sítí vůči dezinformátorům. 

Sociální sítě jsou pro dezinformátory zásadním kanálem pro šíření obsahu. 

• Rozvoj mediální gramotnosti a kritického myšlení. Domnívat se, že vyjádření 

odborných autorit akceptuje zapálený fanoušek AC24, je ale naivní. Podle průzkumu13 

agentury STEM z června 2016 24,5 % Čechů věří více tzv. alternativním médiím 

(dezinformační, prokremelská) více než médiím tradičním.  

O AC24.cz 

Web, který osobě uvádí „Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte“, byl 

založen v roce 2011 podnikatelem Ondřejem Geršlem. Náplň14 koresponduje s konspiračními 

weby a weby šířícími prokremelské dezinformace. Na AC24.cz se neobjevuje prakticky žádný 

původní obsah a jedná se o články, videa atp. zpravidla přejímané z dalších českých 

či zahraničních dezinformačních webů. Ty jsou následně publikované na vlastní doméně 

(motivace zisku z reklamy). Velmi častým zdrojem přetiskovaných článků je česká verze 

ruského státního propagandistického portálu Sputnik. 

Obsah AC24.cz lze shrnout do několika kategorií: 

• Oslava Vladimira Putina, Ruska, ruské armády, dalších autoritářských režimů 

a jejich prominentů. 

• Oslava politiků a dalších osobností vymezených proti Západu a vstřícných vůči Kremlu. 

• Články zaměřené proti EU, NATO, Ukrajině a dalším oponentům Ruské federace. 

• Články zaměřené proti migrantům, muslimům, menšinám, občanské společnosti, 

neziskovým organizacím atp. 

• Konspirační teorie o konci světa, tzv. novém světovém řádu, vládě tajných spolků, 

Soros atp. 

• Konspirační teorie o UFO a mimozemšťanech, technologiích, chemtrails, HAARP atd. 

• Články týkající se nemocí a zdravotnické tématiky typu „lékaři lžou“. 

• Články „všechno je jinak“ typu „útok na WTC 11. září byl zinscenovaný podvod“. 

AC24.cz patří mezi komerční dezinformační weby. Cílem je prostřednictvím emoce 

vyvolávajících sdělení typu „šokující odhalení, sdílejte, to vám média neřeknou“ získat 

co nejvyšší návštěvnost a tím i vyšší příjem z reklamy. Ta je zde umístěna skrz reklamní sítě 

a zadavatel tak o ní nemusí vědět. Jedná se o obvyklou praktiku dezinformační scény, 

jelikož podobné obskurní weby by přímou inzerci hledaly jen těžko. 

 

13 Disinformation operations in the Czech Republic (Evropské hodnoty, 2016), 
https://www.europeanvalues.net/vyzkum/disinformation-operations-in-the-czech-republic/ 

14 Ukázky na AC24.cz šířených dezinformací viz 
https://www.konspiratori.sk/assets/screenshots/s.php?i=ac24.cz.png 

https://www.europeanvalues.net/vyzkum/disinformation-operations-in-the-czech-republic/
https://www.konspiratori.sk/assets/screenshots/s.php?i=ac24.cz.png
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Z hlediska popularity patří AC24.cz k nejnavštěvovanějším dezinformačním webům v ČR. 

Články z AC24.cz rovněž šíří politici z tuzemských „vlasteneckých“ stran adorujících Kreml. 

Podnikatel Ondřej Geršl provozoval/provozuje další komerční dezinformační weby 

např. svetkolemnas.info, lajkit.cz, DT24.cz a vydával časopis Vědomí. Geršl je rovněž jedním 

ze zakladatelů „Asociace nezávislých médií“ udílející tzv. Krameriovy ceny za nezávislou 

žurnalistiku. 

Provozovatelem webu AC24.cz je AC24 s.r.o. V obchodním rejstříku je jako jednatelka 

společnosti uvedena Kateřina Schleifer. AC24 s.r.o. dle dat15 v rejstříku za jednotlivé roky 

vykázala celkové tržby 2 808 000 Kč (2015), 3 918 000 Kč (2016), 3 492 000 Kč (2017). 

Podle analýzy Reklama na konspiračních a dezinformačních webech16 vypracované 

Nadací OSF v roce 2017 je odhadovaný měsíční příjem AC24.cz za prodanou reklamu 

98 098 Kč. Analýza zmiňuje i další podle stejného schématu jako AC24.cz fungující weby 

Ondřeje Geršla. U webu svetkolemnas.info jde o 21 274 Kč měsíčně. Web lajkit.cz podle odhadu 

měsíčně za umístěnou reklamu získává 30 441 Kč.  

Celkem tak částka (podle odhadů Nadace OSF) dosahuje 149 813 Kč měsíčně (1 797 756 Kč 

ročně). Ta doputuje od inzerentů, kteří o umístění své reklamy po boku článků ruské státní 

propagandy (Sputnik) a obsahu vykazujícího rysy podněcování k nenávisti a šíření poplašných 

zpráv nemusí vědět. Finanční podporou těchto webů tak řada českých firem (byť nevědomě) 

přispívá ke zvyšování hrozeb pramenících z činnosti AC24.cz a dalších17 podobných 

tzv. alternativních médií. 

Výroční zpráva NCOZ a tzv. alternativní média 

Na rizika tzv. alternativních médií upozorňuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. 

Ta ve výroční zprávě za rok 201818 uvádí: 

„Do budoucna byla jako hrozba vyhodnocena činnost tzv. alternativních médií, která mohou 

výrazně podporovat vyhraněnost a radikální názory svých adresátů. Velmi často je patrná 

určitá míra synergie mezi alternativními médii a populistickými subjekty, které vzájemně 

sdílejí stejná témata i názorové postoje. Obsah obvykle tvoří různé domněnky, 

které jsou prezentovány jako fakta či konspirační teorie. Často se rovněž objevují i příspěvky 

balancující na hranici trestněprávní odpovědnosti ve smyslu šíření poplašných zpráv, 

podněcování k nenávisti, hanobení nebo popírání holocaustu. Řada těchto alternativních médií 

neskrývá svůj nekritický postoj vůči Ruské federaci, konfliktu na Ukrajině a anexi Krymu. 

Obdobně je tomu i v oblasti politického extremismu v souvislosti se vznikem a působením 

radikalizovaných jednotlivců a skupin, u nichž se mohou projevovat násilné tendence.“ 

 

15 Sbírka listin – AC24 s.r.o. (Veřejný rejstřík a Sbírka listin), https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-
firma?subjektId=866192 

16 Reklama na konspiračních a dezinformačních webech (Nadace OSF, 2017), 
https://osf.cz/cs/reklama-na-konspiracnich-a-dezinformacnich-webech/ 

17 Seznam česko-slovenských dezinformačních webů včetně hodnocení viz 
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php 

18  Zpráva o činnosti NCOZ za rok 2018 (Policie České republiky, 2019), 
https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-2018.aspx  

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=866192
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=866192
https://osf.cz/cs/reklama-na-konspiracnich-a-dezinformacnich-webech/
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php
https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-2018.aspx
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Příloha 1: Seznam 31 zkoumaných článků (řazeno dle počtu zhlédnutí) 

Titulek Datum vydání Počet 
zhlédnutí 

URL 

5G spustíme válku proti lidstvu! Silné varování vysoce 
postaveným členům v OSN 

23. března 2019 543 753 https://ac24.cz/-/5g-spustime-valku-proti-lidstvu-
silne-varovani-vysoce-postavenym-clenum-v-osn 

Odhalení, že 5G je útočnou zbraní určenou k ničení 
lidstva. Informujte se! 

25. května 2019 102 918 https://ac24.cz/-/odhaleni-ze-5g-je-utocnou-
zbrani-urcenou-k-niceni-lidstva-informujte-se- 

Mrtvé včely, ptáci a umírající stromy. Takové jsou 
první důsledky, kde běží 5G 

2. srpna 2019 93 887 https://ac24.cz/-/mrtve-vcely-ptaci-a-umirajici-
stromy-takove-jsou-prvni-dusledky-kde-bezi-5g 

5G přichází. Reportéra, co měl obavy o zdraví, 
umlčeli. Co může způsobit? 

11. června 2017 55 999 https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/10500-5g-wifi-
reporter-umlcen-zdravi 

Neviditelná zkáza: Vídeň je výstrahou, jak dokáží 5G 
sítě zničit zdraví 

30. července 2019 35 893 https://ac24.cz/-/neviditelna-zkaza-viden-je-
vystrahou-jak-dokazi-5g-site-znicit-zdravi 

Odborníci varují před 5G zářením. Už teď se používá 
jako zbraň při demonstracích. Je na řadě lidstvo? 

10. července 2019 33 892 https://ac24.cz/-/odbornici-varuji-pred-5g-
zarenim-uz-ted-se-pouziva-jako-zbran-pri-
demonstracich-je-na-rade-lidstvo- 

Další varování před účinky sítě 5G. 215 vědců podalo 
výzvu k zastavení této aktivity! 

10. srpna 2019 29 066 https://ac24.cz/-/dalsi-varovani-pred-ucinky-site-
5g-215-vedcu-podalo-vyzvu-k-zastaveni-teto-
aktivity- 

Nebezpečí skrývající se v sítích 5G. Odborník 
předkládá šokující fakta a vyhrál první soud 

24. ledna 2019 25 109 https://ac24.cz/-/nebezpeci-skryvajici-se-v-sitich-
5g-odbornik-predklada-sokujici-fakta-a-vyhral-
prvni-soud 

https://ac24.cz/-/5g-spustime-valku-proti-lidstvu-silne-varovani-vysoce-postavenym-clenum-v-osn
https://ac24.cz/-/5g-spustime-valku-proti-lidstvu-silne-varovani-vysoce-postavenym-clenum-v-osn
https://ac24.cz/-/odhaleni-ze-5g-je-utocnou-zbrani-urcenou-k-niceni-lidstva-informujte-se-
https://ac24.cz/-/odhaleni-ze-5g-je-utocnou-zbrani-urcenou-k-niceni-lidstva-informujte-se-
https://ac24.cz/-/mrtve-vcely-ptaci-a-umirajici-stromy-takove-jsou-prvni-dusledky-kde-bezi-5g
https://ac24.cz/-/mrtve-vcely-ptaci-a-umirajici-stromy-takove-jsou-prvni-dusledky-kde-bezi-5g
https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/10500-5g-wifi-reporter-umlcen-zdravi
https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/10500-5g-wifi-reporter-umlcen-zdravi
https://ac24.cz/-/neviditelna-zkaza-viden-je-vystrahou-jak-dokazi-5g-site-znicit-zdravi
https://ac24.cz/-/neviditelna-zkaza-viden-je-vystrahou-jak-dokazi-5g-site-znicit-zdravi
https://ac24.cz/-/odbornici-varuji-pred-5g-zarenim-uz-ted-se-pouziva-jako-zbran-pri-demonstracich-je-na-rade-lidstvo-
https://ac24.cz/-/odbornici-varuji-pred-5g-zarenim-uz-ted-se-pouziva-jako-zbran-pri-demonstracich-je-na-rade-lidstvo-
https://ac24.cz/-/odbornici-varuji-pred-5g-zarenim-uz-ted-se-pouziva-jako-zbran-pri-demonstracich-je-na-rade-lidstvo-
https://ac24.cz/-/dalsi-varovani-pred-ucinky-site-5g-215-vedcu-podalo-vyzvu-k-zastaveni-teto-aktivity-
https://ac24.cz/-/dalsi-varovani-pred-ucinky-site-5g-215-vedcu-podalo-vyzvu-k-zastaveni-teto-aktivity-
https://ac24.cz/-/dalsi-varovani-pred-ucinky-site-5g-215-vedcu-podalo-vyzvu-k-zastaveni-teto-aktivity-
https://ac24.cz/-/nebezpeci-skryvajici-se-v-sitich-5g-odbornik-predklada-sokujici-fakta-a-vyhral-prvni-soud
https://ac24.cz/-/nebezpeci-skryvajici-se-v-sitich-5g-odbornik-predklada-sokujici-fakta-a-vyhral-prvni-soud
https://ac24.cz/-/nebezpeci-skryvajici-se-v-sitich-5g-odbornik-predklada-sokujici-fakta-a-vyhral-prvni-soud
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Padající a mrtvé včely u 5G vysílačů. Jaké to bude mít 
důsledky pro lidské tělo? 

11. září 2019 23 821 https://ac24.cz/-/padajici-a-mrtve-vcely-u-5g-
vysilacu-jake-to-bude-mit-dusledky-pro-lidske-
telo- 

Demokratická kongresmanka: Rusko spáchalo 
proti USA „válečný akt“ 

21. března 2017 17 032 https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/10063-
demokraticka-kongresmanka-rusko-spachalo-
proti-usa-valecny-akt 

Škodlivému vysokofrekvenčnímu 5G záření ze satelitů 
na oběžné dráze neunikne na zemi žádný živý tvor 

4. června 2019 16 391 https://ac24.cz/-/skodlivemu-
vysokofrekvencnimu-5g-zareni-ze-satelitu-na-
obezne-draze-neunikne-na-zemi-zadny-zivy-tvor 

Soros označil čínského prezidenta za největšího 
nepřítele otevřené společnosti. Přišla tvrdá reakce 
čínského ministerstva 

25. ledna 2019 15 869 https://ac24.cz/-/soros-oznacil-cinskeho-
prezidenta-za-nejvetsiho-nepritele-otevrene-
spolecnosti-prisla-tvrda-reakce-cinskeho-
ministerstva 

Rusko zavede na základě nařízení prezidenta Putina 
do roku 2035 teleportaci 

22. června 2016 13 756 https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/8242-rusko-
zavede-na-zaklade-narizeni-prezidenta-putina-do-
roku-2035-teleportaci 

Zastavte přípravy na uvedení do provozu 5G 
mobilních telefonních sítí. Otevřená výzva české vládě 

23. července 2019 13 382 https://ac24.cz/-/zastavte-pripravy-na-uvedeni-
do-provozu-5g-mobilnich-telefonnich-siti-
otevrena-vyzva-ceske-vlade 

Japonsko upouští od rozvoje 5G sítí kvůli zdraví 
občanů 

23. června 2019 12 994 https://ac24.cz/-/japonsko-odpousti-od-rozvoje-
5g-siti-kvuli-zdravi-obcanu 

Prvních 6 z 600 satelitů úspěšně odstartoval. OneWeb 
umožní do roku 2027 5G internet pro všechny 
obyvatele Země 

28. února 2019 12 823 https://ac24.cz/-/prvnich-6-z-600-satelitu-
uspesne-odstartoval-oneweb-umozni-do-roku-
2027-5g-internet-pro-vsechny-obyvatele-zeme 

Skrytá vlastnost 5G sítě 13. února 2019 12 785 https://ac24.cz/-/skryta-vlastnost-5g-site 

https://ac24.cz/-/padajici-a-mrtve-vcely-u-5g-vysilacu-jake-to-bude-mit-dusledky-pro-lidske-telo-
https://ac24.cz/-/padajici-a-mrtve-vcely-u-5g-vysilacu-jake-to-bude-mit-dusledky-pro-lidske-telo-
https://ac24.cz/-/padajici-a-mrtve-vcely-u-5g-vysilacu-jake-to-bude-mit-dusledky-pro-lidske-telo-
https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/10063-demokraticka-kongresmanka-rusko-spachalo-proti-usa-valecny-akt
https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/10063-demokraticka-kongresmanka-rusko-spachalo-proti-usa-valecny-akt
https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/10063-demokraticka-kongresmanka-rusko-spachalo-proti-usa-valecny-akt
https://ac24.cz/-/skodlivemu-vysokofrekvencnimu-5g-zareni-ze-satelitu-na-obezne-draze-neunikne-na-zemi-zadny-zivy-tvor
https://ac24.cz/-/skodlivemu-vysokofrekvencnimu-5g-zareni-ze-satelitu-na-obezne-draze-neunikne-na-zemi-zadny-zivy-tvor
https://ac24.cz/-/skodlivemu-vysokofrekvencnimu-5g-zareni-ze-satelitu-na-obezne-draze-neunikne-na-zemi-zadny-zivy-tvor
https://ac24.cz/-/soros-oznacil-cinskeho-prezidenta-za-nejvetsiho-nepritele-otevrene-spolecnosti-prisla-tvrda-reakce-cinskeho-ministerstva
https://ac24.cz/-/soros-oznacil-cinskeho-prezidenta-za-nejvetsiho-nepritele-otevrene-spolecnosti-prisla-tvrda-reakce-cinskeho-ministerstva
https://ac24.cz/-/soros-oznacil-cinskeho-prezidenta-za-nejvetsiho-nepritele-otevrene-spolecnosti-prisla-tvrda-reakce-cinskeho-ministerstva
https://ac24.cz/-/soros-oznacil-cinskeho-prezidenta-za-nejvetsiho-nepritele-otevrene-spolecnosti-prisla-tvrda-reakce-cinskeho-ministerstva
https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/8242-rusko-zavede-na-zaklade-narizeni-prezidenta-putina-do-roku-2035-teleportaci
https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/8242-rusko-zavede-na-zaklade-narizeni-prezidenta-putina-do-roku-2035-teleportaci
https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/8242-rusko-zavede-na-zaklade-narizeni-prezidenta-putina-do-roku-2035-teleportaci
https://ac24.cz/-/zastavte-pripravy-na-uvedeni-do-provozu-5g-mobilnich-telefonnich-siti-otevrena-vyzva-ceske-vlade
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Zapojíme se do války na Ukrajině: Okamura rozluštil 
prohlášení ze setkání Babiše s Trumpem 

8. března 2019 11 445 https://ac24.cz/-/zapojime-se-do-valky-na-
ukrajine-okamura-rozlustil-prohlaseni-ze-setkani-
babise-s-trumpem 

Návštěva Pence ukázala, že USA nejsou spojenci, 
ale pány Polska! 

7. září 2019 9 600 https://ac24.cz/-/navstena-pence-ukazala-ze-usa-
nejsou-spojenci-ale-pany-polska- 

USA popírají, že vytvořily Islámský stát a obviňují 
Turecko z šíření „falešných zpráv“ 

30. prosince 2016 8 547 https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/9478-usa-
popiraji-ze-vytvorily-islamsky-stat-a-obvinuji-
turecko-z-sireni-falesnych-zprav 

Brusel se stal prvním městem, který zastavil vývoj 5G 
kvůli neblahým účinkům na zdraví 

6. dubna 2019 8 039 https://ac24.cz/-/brusel-se-stal-prvnim-mestem-
ktery-zastavil-vyvoj-5g-kvuli-neblahym-ucinkum-
na-zdravi 

Proč dohoda ruské společnosti MTS a čínského 
podniku Huawei vylekala USA 

13. června 2019 7 248 https://ac24.cz/-/proc-dohoda-ruske-spolecnosti-
mts-a-cinskeho-podniku-huawei-vylekala-usa 

Máme jiné zájmy! Schröder tvrdě odpověděl USA 16. března 2019 7 019 https://ac24.cz/-/mame-jine-zajmy-schroder-
tvrde-odpovedel-usa 

Špičkový výzkumník rakoviny přirovnává bezdrátově 
záření škodlivostí k azbestu a cigaretám 

15. září 2019 6 838 https://ac24.cz/-/spickovy-vyzkumnik-rakoviny-
prirovnava-bezdratove-zareni-skodlivosti-k-
azbestu-a-cigaretam 

Známý český novinář pálí ostrými: Ředitel BIS 
se stává bezpečnostním rizikem pro tento stát 

3. října 2019 6 502 https://ac24.cz/-/znamy-cesky-novinar-pali-
ostrymi-reditel-bis-se-stava-bezpecnostnim-
rizikem-pro-tento-stat 

Expert: Když bude reakce Číny tvrdší, Američanům 
mohou přestat létat rakety 

2. června 2019 6 490 https://ac24.cz/-/expert-kdyz-bude-reakce-ciny-
tvrdsi-americanum-mohou-prestat-letat-rakety 
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„Státy EU se musí kát, než pronášet prázdné sliby 
bez praktických důsledků,“ doporučuje Merkelová 

10. září 2016 6 461 https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/8717-eu-kat-
merkelova 

Má cenu koupit si starší model iPhonu? 28. července 2019 5 351 https://ac24.cz/-/ma-cenu-koupit-si-starsi-model-
iphonu- 

Navzdory ničící kampani. Huawei dobývá světový trh 
chytrých telefonů 

24. ledna 2019 5 306 https://ac24.cz/-/navzdory-nicici-kampani-
huawei-dobyva-svetovy-trh-chytrych-telefonu 

Obchodí válka USA-Čína, kolaps summitu Kim-
Trump, štěpící se frakce uvnitř amerických elit 

26. května 2018 5 283 https://ac24.cz/-/obchodi-valka-usa-cina-kolaps-
summitu-kim-trump-stepici-se-frakce-uvnitr-
americkych-elit 

Handelsblatt: Velvyslanec USA hrozil Berlínu 
za spolupráci s Huawei! 

14. března 2019 3 066 https://ac24.cz/-/handelsblatt-velvyslanec-usa-
hrozil-berlinu-za-spolupraci-s-huawei- 

Zdroj: Vlastní tabulka na základě dat z AC24.cz, data k 23. 10. 2019 
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