
Early Alert
Dezinformační válka běhém Ruské invaze na Ukrajinu 

Shrnutí

Weby
Sledované weby: Aeronet, Nová republika, Pravý prostor, Parlamentní listy, Protiproud, Slovanské nebe, Sputnik
Se čtvrtečním útokem Ruska na Ukrajinu se stal zásadním tématem dezinformačních webů v noci z 23. na 24. února 
2022. Některé weby, které mají nižší produkci článků, nicméně zatím nereagovaly (např. jinak sledovaný NWOO).
Specifické postavení má Sputnik, který je ruským státním médiem, a proto popisuje ruský útok na Ukrajinu optikou ruské 
propagandy jako „speciální operaci s cílem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“ a popisuje úspěchy ruské armády v 
postupu. Aeronet pak přebírá projev Vladimira Putina a upozorňuje na varování, které je podle něj adresováno všem 
dalším zemím, které se pokusí do konfliktu vstoupit na straně Ukrajiny. Web Slovanské nebe má podobnou roli jako 
Sputnik, vzhledem k tomu, že šíří články překládané z ruských, typicky prokremelsky naladěných zdrojů.  Opět se jedná o 
obhajobu agrese vůči Ukrajině. Ukrajina je vykreslována jako země v rozkladu, případně plná nacistů a fašistů.
Nová republika, která v minulosti stála na straně Ruska, včetně přebírání prokremelských zdrojů, se soustředí zejména na 
technické detaily probíhající invaze a úspěchy ruských jednotek. Objevují se tam i dílčí články, které zpochybňují českou 
solidaritu s Ukrajinou s odkazem na to, že jsme byli v minulosti spojenci zrazeni a opuštěni.
Protiproud vydal komentář Petra Hájka, který obhajuje Putinovu agresi vůči Ukrajině tím, že se jedná o zabránění budoucí 
jaderné válce. Demokraticky zvolenou vládu na Ukrajině pak Hájek označuje za pučisty pod taktovkou USA. V tomto 
ohledu se opět jedná o linku typickou pro ruskou státní propagandu.
Parlamentní listy se rovněž zabývají útokem na Ukrajinu, nicméně jejich pokrytí je více pluralitní a nedá se konstatovat, že 
by přebíraly kremelské vidění světa, naopak dávají poměrně značnou část prostoru vládním hlasům a hlasům, které se 
ostře vymezují vůči agresi na Ukrajině.
Příklady:
Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině, podle Vladimira Putina je cílem operace nejprve demilitarizace celého státu 
a následně denacifikace! Ruská armáda vstoupila na Ukrajinu z Donbasu, z Krymu a z Běloruska! Ukrajinské letectvo, 
námořnictvo a protivzdušná obrana jsou kompletně zničeny!
https://aeronet.cz/news/rusko-zahajilo-vojenskou-operaci-na-ukrajine-podle-vladimira-putina-je-cilem-operace-
nejprve-demilitarizace-celeho-statu-a-nasledne-denacifikace-ruska-armada-vstoupila-na-ukrajinu-z-donbasu-z-
krymu/
Ukrajina – aneb jak Vít Rakušan pobavil o historické pomoci cizích mocností Česku
https://www.novarepublika.cz/2022/02/ukrajina-aneb-jak-vit-rakusan-pobavil-o-historicke-pomoci-cizich-mocnosti-
cesku
Druhý krok do bezpečí: Invaze? Naopak. Zabránění jaderné válce. Říznout do vředu, nebo riskovat sepsi? Proč Izrael mlčí? 
Zbabělý Zeman. Ve válečné psychóze nám půjdou po krku. Nevzdáme se. Díky, přátelé svobody!
https://www.protiproud.cz/politika/6326-druhy-krok-do-bezpeci-invaze-naopak-zabraneni-jaderne-valce-riznout-do-
vredu-nebo-riskovat-sepsi-proc-izrael-mlci-zbabely-zeman-ve-valecne-psychoze-nam-pujdou-po-krku-nevzdame-se-
diky-pratele-svobody.htm
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Český kyberprostor zažívá obrovský nárůst dezinformací spjatých s 
ruskou invazí na Ukrajinu, jak to simulují i data ze zahraničí trend 
strmého nárustu exponencionálně roste.
V této záležitosti již dnes můžeme vydefinovat narativy. A to:

· Pomsta ukrajincům za jejich „genocidu“ na ruském obyvatelstvu
· Staré vyvracené hoaxy okolo banderovců: přibíjení žen a dětí 
hřebíky na dveře.
· Reakce na agresi a rozpínavost NATO a USA a stavěním základen 
v okolí ruských hranic.
· Končí covid, začíná válka – další plán na zotročení lidstva
· Obrana před rozkradením Ukrajiny
· Ochrana před ukrajinským fašismem
· Snaha nahradit ruský plyn ukrajinským břidlicovým plynem.

· Mimořádně emotivně pojatý článek (2014) o tzv. Volyňském masakru (ve skutečnosti znám jako Krvavá neděle na Volyni) z 1943, kdy ukrajinští 
nacionalisté vraždili polské civilisty, v rámci entických čistek. Ve zprávě se pisatel pohoršuje, jak může náš MZ navštěvovat takovou svoloč - potomky 
banderovců.¨
· Odkaz na video, opatřené slovenskými titulky. Ruský profesor Panarin (pravděpodobně též agent KGB) prezentuje na příkladech jako Kazachstán či 
Bělorusko, jak skvěle je Rusko připraveno na konfrontaci se Západem, který usiluje o konflikt
· Luboš Blaha píše o tom co všechno chce Americká Armáda dělat na Slovensku pro podporu Ukrajinských teroristů a zatáhnout tak Slovensko do 
války s Ruskem
· Kyjev má plán, který ve spolupráci s Pentagonem dává děsivý smysl. Ukrajina plánuje, že po vstupu do NATO by pomocí Banderovců a dalších skupin 
vyprovokovala válku o Krym, na což by musela ruská armáda reagovat protiútokem na Ukrajinu. A v tom okamžiku by Kyjev už jako členský stát NATO 
požádal o aktivaci článku 5 smlouvy NATO, aby ostatní členské země přišly Ukrajině na pomoc. A je jasné, že alianci by nic jiného nezbývalo. Vstup 
NATO do války o Krym by znamenal rozpoutání 3. sv. války.
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