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»Výcvik ukrajinských vojáků v ČR je provokace třetí 
světové války. Fialova vláda jsou váleční štváči.«

»Ukrajinci jsou nacisti, teroristi a zvířata. Vraždí 
nevinné Rusy.«

»Rusko zvítězí. Ukrajinci budou převychováni, nebo 
vymazáni.«

»Pokračuje ukrajinizace ČR. Naši občané trpí chudobou 
a zimou.«

»Evropa je nejednotná, Západ je v rozkladu a jeho 
nadvláda končí.«

»Očkování proti COVID je škodlivé. Lidé umírají.«

Hranaté závorky v textu značí interpretaci analytika. Odrážky uvádějí přesné citace příkladů daného narativu, v odstavci pod 
příklady je shrnutí narativu,. V následující části se nachází porovnání s děním v ruském informačním prostředí. V příloze č. 2 jsou 
vloženy ilustrativní příklady příspěvků.



Shrnutí

V uplynulých dvou týdnech jsme sledovali dění na facebookových a nově také na 
telegramových dezinformačních skupinách.

Na Facebooku dominovaly i nadále příspěvky vystupující proti podpoře Ukrajiny 
vládou P. Fialy. Ve sledovaném období se pozornost upřela na schválený výcvik 
ukrajinských vojáků na území ČR. Vláda je i nadále obviňovaná z upřednostňování 
Ukrajinců před vlastními občany. Nárůst jsme zaznamenali především u osobních 
útoků na premiéra P. Fialu. Došlo i na výzvy k demonstracím, energetická          
a ekonomická témata byla v tomto období upozaděna. Šířily se záběry ze 
zahraničních demonstrací, lidé byli opětovně vyzýváni k akci.

Stále oblíbenější formou komunikace jsou improvizovaná videa s komentáři i živé 
přenosy. Ve sledovaných skupinách zaznamenáváme stagnaci počtu členů, zároveň 
v mnoha případech pokles sdílených příspěvků i změnu charakteru obsahu.          
V některých skupinách jsme zachytili více slovenského obsahu.  

Na Telegramu se velmi intenzivně šíří obsah z ruských médií i sociálních sítí. (Obr. 1) 
Některé příspěvky se sdílejí jako originály, jiné jsou z ruštiny překládány do 
slovenštiny či češtiny, přičemž doprovodná videa a obrázky jsou s originálem 
shodné. (Obr. 2) 

Obsah ve většině skupin vykazuje radikálnější charakter a zcela explicitní podporu 
ruské agresi na Ukrajině. Válka je dominujícím tématem, Ukrajinci jsou haněni          
a dehumanizováni. Rusové jsou oslavováni, vyjadřuje se jim podpora a víra v jejich 
vítězství. Oproti Facebooku zaznamenáváme na Telegramu více příspěvků k tématu 
COVID-19, a to především o škodlivosti očkování.
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Hlavní narativy na Facebooku

Narativ 1

Fiala a jeho vláda jsou váleční štváči. Je třeba konečně povstat a vládu svrhnout! Tohle není naše 
válka. Vláda nechala schválit miliardy na výcvik ukrajinských vojáků. Odmítáme jejich výcvik.







Vláda schválila za miliardy výcvik Ukrajinců na našem území, mnoho poslanců zradilo             
a hlasovalo pro. Naštěstí alespoň komunisté a Okamura byli proti. V době, kdy naši lidé trpí 
chudobou a zimou je to nehorázné. Podpora Ukrajiny je na úkor našich dětí v Klokánku. 
Vyhazují se miliony korun.
Naši politici jsou váleční štváči a dezinformátoři, chtějí mobilizaci. V případě války se 
mobilizace netýká imigrantů a uprchlíků. Pro tuhle vládu nebudeme bojovat.
...zrušili Lidové milice. Kdyby je nezrušili, tak by to tady, tak daleko do sraček nedošlo. Vlády co 
protěžujou všechny cizáky, proti vlastním lidem v případě toho, že by lidé měli zbraně, by si 
takhle nedovolovali!

Komentář

V daném období skupinami rezonovala zpráva o plánovaném výcviku ukrajinských vojáků 
českou armádou na našem území. To využili uživatelé k označování vlády P. Fialy za 
proukrajinskou a stále více provokující třetí světovou válku, a následně vyzývali k jejímu svržení. 
Ve skupinách se objevily nové pozvánky na lednové demonstrace. Uživatelé i nadále používají 
argument mírem, tedy že nechtějí (stejně jako Rusko) válku a přejí si co nejrychlejší ukončení 
konfliktu. (Obr. 3) Jinde ovšem vyzývají k převratu, nebo vzpomínají na lidové milice, kterých by 
se údajně současná vláda bála a začala tedy pracovat ve prospěch vlastních občanů. Ve 
sledovaném období byl očerňován především premiér P. Fiala, jeho karikatury či údajné citáty     
z jeho projevů se hojně vyskytovaly ve většině ze sledovaných skupin.

[Předpokládáme, že výcvik ukrajinských vojáků v ČR bude i nadále významným tématem 
dezinformačních skupin. Je pravděpodobné, že se začnou objevovat i domnělá svědectví o tom, co 
ukrajinští vojáci v ČR páchají za zločiny, že si našeho zázemí a výcviku neváží, nebo například že ve 
vojenském prostoru hajlují a indoktrinují české vojáky nacistickou ideologií. Stejně tak bude dále 
poukazováno na to, kolik ČR tento výcvik stojí a že jsou prostředky vynakládány na úkor vlastních 
občanů.]
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Tisíce Řeků pochodovaly na americký konzulát v Aténách a mimo jiné skandovaly „Lidé vás 
nechtějí“ a „Pryč s NATO“. Na Vysoké škole polytechnické si takto připomněli 49. výročí 
lidového povstání.
Němci vyšli do ulic: Chceme mír s Ruskem a vyhnat armádu USA z Německa.
V Itálii velké protesty v ulicích. Lidé shazují vlajky EU z budov.
Turecko ohlásilo vystoupení z NATO.
Šikulové byli vždy ti Poláci. V roce 1939 spolu s hitlerovským Whermachtem zabírali pohraniční 
oblasti Československa (a jak si rozuměli), teď chtějí porcovat Ukrajinu. Pořád stejní, jedno jim 
zda jde o nacisty ze západu či z východu.

Narativ 2
V mnoha zemích Evropy lidem dochází s vládou trpělivost, na spadnutí jsou povstání. Rozumné 
státy budou v zájmu svých občanů opouštět EU a NATO. Polsko chce část Ukrajiny. V Evropě 
panuje nejednostnost a Západ se rozpadá.

Komentář

[Tento narativ úzce souvisí s podněcováním k aktivitě v komunitě. Dává najevo, že podobný 
světonázor, jako členové dané skupiny, sdílí mnozí další lidé. Tím přispívá k dojmu celosvětového 
spiknutí elit proti utlačované skupině lidí, kteří se už ale nebojí povstat za svou pravdu. Utvrzuje 
uživatele v jejich názorech a indikuje, že jich je více, než si myslí. Zároveň v sobě obsahuje náboj 
urgence a budí dojem, že se nacházíme v bodě zlomu, a že brzy se vše už obrátí na tu správnou 
stranu. Tento narativ je pro dezinformační působení typický, je dlouhodobě obsažený a vrací se ve 
vlnách k podpoře účasti na demonstracích či občanské neposlušnosti.]

Ruské informační prostředí

[Ruská propaganda využívá podobných zpráv k podpoře svého narativu, že na Ukrajině bojuje proti 
celému Západu, a že ve skutečnosti válku vyprovokovalo NATO proti pouze se bránícímu Rusku. 
Dlouhodobě obviňuje Západ z provokace. Zprávy o výcviku ukrajinských vojáků na českém území 
jsme v ruském informačním prostředí nezachytili. Podporou Západu Ukrajině se Ruská federace 
obecně nechlubí, snaží se naopak upozorňovat na nejednotnost a slabost Západu a podporovat tak 
morálku vlastních vojáků a podporu domácího publika v pokračování válečného tažení. Dvě zmíněná 
tvrzení si odporují, ale to zjevně není ničemu na překážku.]
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Ukrajinci jsou nacisti a zločinci a ČR by je neměla podporovat.
Ukrajinizace České republiky pokračuje. Slavnostní předávání cen Paměti národa v Národním 
divadle k výročí 17. listopadu provázela ukrajinská hymna.
Jestli chce Fiala hájit zájmy Ukrajiny, ať jde na Ukrajinu, Fiala je darebák, zloděj a lhář.

Narativ 3
Fialova vláda podporuje Ukrajince na úkor vlastních občanů. Naši lidé trpí chudobou a zimou. 
Ukrajinizace ČR pokračuje.

Komentář

Uvedený narativ se ve sledovaném období silně prolínal s prvním narativem. Opět se vyostřila 
kritika vlády za to, že vlastní zemi vrhá do ekonomické, energetické a bezpečnostní krize svými 
kroky, které jednoznačně upřednostňují zájmy Ukrajiny před zájmy České republiky. Ukrajinská 
linka v těchto týdnech upozadila právě ekonomická a energetická témata (Obr. 4).

Ruské informační prostředí

V ruském informačním prostředí se narativ v této podobě nevyskytuje, ačkoliv s první vlnou 
válečných uprchlíků, která proudila na jaře do Evropy, se objevovaly pokusy o jejich očernění. To 
měla vyvolat např. tvrzení, že se jedná o nacisty, skryté radikály a nebezpečné teroristy, nebo že 
tito lidé přenášejí vysoce nakažlivé a těžko léčitelné choroby. [Ruská propaganda nyní ustoupila od 
tohoto úsilí, je ale možné, že by se k podobným narativům vrátila v případě, že by s přicházející zimou   
a v reakci na soustavnou destrukci ukrajinské kritické infrastruktury započala nová uprchlická vlna. 
Cílem tohoto i dalších narativů je oslabovat pomoc Západu Ukrajincům.]

Ruské informační prostředí

Narativ se šíří také v ruském informačním prostředí. [Má za úkol podpořit morálku ruských vojáků, 
zajišťovat podporu domácího obyvatelstva a hladký průběh mobilizace a naopak podkopávat 
odhodlání pro podporu Ukrajiny na Západě. To vše vytvářením zdání nejednotnosti západních zemí      
v postupu proti ruské agresi, roztříštěností zájmů i výkladů dané situace a také ukazováním Západu 
jakožto slabého a rozpolceného, snažícího se způsobit utrpení a škody ve smrtelných křečích 
doprovázejících konec jeho nadvlády nad světem.]
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Ukrajinci v osvobozeném Chersonu provádějí filtrace obyvatelstva a popravují Rusy a jejich 
spolupracovníky.
Kyjevské úřady nepřestávají provokovat, aby vytvořily hrozbu člověkem způsobené katastrofy 
v Záporožské jaderné elektrárně. (Ministerstvo obrany RF)
Nepřítel od rána opět ostřeluje Doněck.
Ukrajina se dopustila válečného zločinu. Ukrajinští nacisté vraždili ruské vojáky. OSN chce 
vyšetřit masakr ruských vojáků. Na zločinu se podíleli i američané. V řadách ukrajinské 
armády slouží nacisté.
Rusko na Ukrajině bojuje proti neonacismu (fašismu). Západní Ukrajince buď “převychovat” 
nebo “vymazat”. Ti východní mají šanci. Sjednocená Evropa, která podporuje ukrajinské vojáky 
vznikla podle vzoru Třetí říše.

Narativ 1
Ukrajinci jsou nacisté, zvířata a teroristé. Páchají válečné zločiny. V Chersonu provádějí filtrace 
obyvatelstva, bezostyšně ostřelují Doněck i Záporožskou jadernou elektrárnu. Chladnokrevně 
vraždí neozbrojené ruské vojáky. Západní Ukrajince je třeba převychovat, nebo vymazat.

Hlavní narativy na Telegramu

Ruské informační prostředí

Narativ je zcela ve shodě s ruskou propagandou. Napříč telegramovými skupinami sledujeme 
shodné příspěvky – některé jsou přímo sdíleny z ruských zdrojů, jiné jsou doslovně překládány, 
další jsou sdíleny s úpravami v textu.

Komentář

Jedná se o nejvýraznější narativ sledovaného období, který se objevuje téměř ve všech 
uvedených telegramových skupinách. Ukrajinci jsou soustavně dehumanizováni, často je 
poukazováno na válečné zločiny, které údajně páchají. Uživatelé vyjadřují plnou podporu 
ruským ozbrojeným silám i snaze o převýchovu či vymazání Ukrajinců. (Obr. 5) Oproti 
Facebooku zaznamenáváme na Telegramu mnohem explicitnější vyjádření.
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Z důvodů zřejmých všem rozumným lidem Rusko dosud nepoužilo celý svůj arzenál možných 
prostředků ničení.
Energetika Ukrajiny je plně v rukou ruských ostrostřelců.
Obyvatelé Ukrajiny budou osvobozeni od neonacistických vládců, zaslouží si žit v přátelství 
vedle svých Slovanských bratrů.
Žádné světlo, jen svíčky, bankomaty hluché, benzínky mimo provoz. Žádný internet, Žádný 
telefon, nevyperete si, nespláchnete, žádná veřejná doprava.
Rusko vítězí. USA zbraně mají problémy. Ukrajinská armada v rozkladu. Opouští své raněné      
a zabíjí vlastní lidi. Čečenci se obrátili na muslimy ve světě, aby se přidali na stranu Ruska         
v boji proti USA a NATO.
Rusi denacifikuju celu fasisticku EU aj s NATO.

Narativ 2
Rusko úspěšně postupuje v ničení nepřítele a vítězí. Doposud ještě nepoužilo celý svůj dostupný 
arzenál. Energetika Ukrajiny je plně v rukou ruských ostrostřelců. Na Ukrajině panuje Středověk.    
I na Západě vědí, že Ukrajina nemůže vyhrát.

Komentář

I tento narativ silně rezonoval v telegramových skupinách. Sledujeme zde otevřenou podporu 
Ruska, víru v jeho vítězství a oslavu ostřelování kritické infrastruktury či jiných „úspěchů“ 
ruských ozbrojených sil.

Ruské informační prostředí

Narativ se silně vyskytuje i v ruském informačním prostředí. Také v tomto případě jsou mnohé     
z příspěvků kopiemi či překlady ruských originálů. [Narativ má – stejně jako narativ 1 – za cíl 
podporovat morálku ruských ozbrojených sil, udržet podporu válce u domácího obyvatelstva             
a prostřednictvím páté kolony vyvíjet tlak na západní vlády k ukončení podpory Ukrajině. Rusko, 
alespoň dle svého chování v informačním prostředí, nejeví žádné známky polevení úsilí ve válečném 
tažení na Ukrajině. Používá naopak všech narativů pro upevnění morálky, udržení podpory             
a demoralizace protivníka.]
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Celý svět je pod kontrolou. Vznikne totalitní nadvláda a zotročení lidstva v okamžiku, když 
lidstvo přijme digitální měnu. Také Covid-19 pomohl legitimizovat nástroje kontroly, přiměl je 
plnit ty nejstupidnější nařízení, přichází další fáze manipulace, klimatický alarmismus.
Média určila, kdo má postoupit do druhého kola. Prezident je už stejně dávno vybrán a volby 
jsou fraška.
Novináři už nejsou hlídací psi demokracie, ale vládních kruhů. Brání pozice proti demokraci. 
Liberální elita cítí ohrožení svého režimu a proto přitvrzuje.
Vsetci vieme, že človek sa rodí z muza a Zeny. Homofóbia nie je názor, ale dusevná porucha!
Jednota Západu v podpoře Ukrajiny se drolí. Američané bojují spolu s vágnerovci. EU 
podporuje členství Ukrajiny v unii pouze verbálně, jde o PR. V Německu se konají protiamerické 
protesty. Evropa kvůli ekonomickým problémům svou pomoc Ukrajině sníží. Jedním             
z architektů krize na Ukrajině je Angela Merkelová.
Se západní civilizací a jejími hodnotami se ženeme do záhuby. Je třeba chránit tradiční 
hodnoty.

Narativ 3
Svět je v rozkladu. Nastane nový světový řád. Západ je oslabený, rozpadá se, jeho nadvláda končí. 
NATO je slabé. Západní hodnoty jsou pokleslé, odporující přirozenosti a zdravému rozumu. Chtějí 
nás umlčet, berou nám svobodu, lžou nám, zotročují nás. Válka na Ukrajině i COVID jsou součástí 
globálního spiknutí.

Komentář

[Uvedený narativ se skládá z několika subnarativů, které hovoří o globálním spiknutí a tajných 
plánech na zničení světa. Údajných příčin je celá řada, od zkaženosti Západu a jeho hodnot, které nás 
vedou do záhuby (Obr. 6), až po lživá média a režimy zavádějící totalitu a zotročující vlastní 
obyvatele. Společným rysem je nedůvěra ve fungování státních institucí demokratických států, 
nedůvěra v hodnoty, obecná vyprázdněnost, strach a neschopnost najít své místo ve stávající 
společnosti.] Ve sledovaných skupinách se objevoval narativ velmi často a nabýval i nezvykle 
silně konspirativních podob, které na Facebooku v této podobě příliš často nezaznamenáváme.

Ruské informační prostředí

V ruském informačním prostředí jsou běžné zmínky o slabosti a nejednotnosti západních 
institucí (NATO, EU) a vyprázdněnosti a nepřirozenosti západních hodnot. [Ruská propaganda se 
snaží jak u domácího publika, tak v zahraničí nabízet své vlastní hodnoty – kulturní, společenské, 
náboženské i politické. Prezentuje je jako silné, tradiční, zdravé a jediné správné.]
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Mnohé země zakázaly podávání nebezpečných injekcí dětem, ale naše vláda nadále riskuje 
životy a zdraví. Pfizer se neštítí tyto dryáky doporučovat i dětem a těhotným ženám, i když ví že 
jsou zdraví škodlivé.
Dostali Vás propagandou a nechali jste se “naočkovat”? Ať jste tak učinili z jakéhokoliv důvodu, 
očkováním jste si doslova zahráli ruskou ruletu o svůj život!
Pravda o covidu leze ven. Lékařům očkujícím RNA vakcínami hrozí 10 let vězení. Vzniká hnutí 
za čisté krevní transfúze bez vakcín. Vznikla petice za vyvození odpovědnosti Ursuly von der 
Leyen kvůli porušení unijního práva za covidová opatření.
Vakcíny zabíjejí. Farmaceutická firma Pfizer způsobila genocidu. Nevěřte covidovým 
statistikám.

Narativ 4
Naše vláda nadále riskuje životy a zdraví dětí a těhotných žen očkováním. Firma Pfizer sama ví, že 
je to nebezpečné. Očkování zabíjí nebo působí zdravotní obtíže. Krev a sperma neočkovaných se 
stává něčím výjimečným.

Komentář

Na rozdíl od Facebooku, je na Telegramu stále poměrně silně zastoupena tématika COVID-19. 
Některé kanály, např. Petra F. Rédová, sdílí výhradně toto téma. Narativy se co do charakteru      
v čase téměř neproměňují, hlavní fokus je stále na škodlivost očkování.

Ruské informační prostředí

V ruském informačním prostředí narativy ohledně COVID-19 nezaznamenáváme.
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PŘÍLOHA Č. 1
 
Hodnoty reprezentují počty členů v tisících, znaménko +/- ukazuje trend přibývání/ubývání členů skupiny.

Monitorované facebookové skupiny 

Česká kotlina

Přátelé RF a Vladimíra Putina (Rossija
Friends)

Přátelé Ruska v České Republice ...

Antikavárna

Českoslovenští vojáci v záloze /
Československí vojaci v zálohe

Svoboda je stav vědomí

CZEXIT

Nechceme fašistickou vládu

Fanklub Tomia Okamury a SPD

Chceme obecné referendum bez
omezení tématu referenda
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Monitorované telegramové skupiny 
 

Info.z.netu.predat.svetu

KTV – Media - cZ

Lubomír Volný

InfoVojna

Judita Laššáková

Kocky sú hodené

KSB Správy

Kulturblog

Luboš Blaha

Selský rozum

Petra F. Rédová

To je náš svět

Světlo ve tmách

(emoticon české vlajky)

Absurdni svet

AC24.cz

BezPressu.news

Blog investigatívnej žurnalistiky

Casus Belli Live

CESKO❤ SLOVENSKA❤…

Co neMÁTE vědět
Slovensko NEWS-FRONT.INFO

InfoVojna

Černohorský Nezdolný Jiří
Danny Kollar

Český Těšín Chraňme naše děti

Česká Kotlina

Československo ČSSR Czech Rep…
Maršál Malinovskij

Martin Cornel official

MG - zprávy 24h bez CENZURY!

michalapetr.com

Milan Uhrík � REPUBLIKA
Miro Del

Morava

neČT24
nocomment.sk

Slovensko NEWS-FRONT.INFO
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PŘÍLOHA Č. 2
Ilustrativní příklady příspěvků

Obr. 1, Telegram

Obr. 2, Telegram

Ruský milbloger Rybar si pochvaluje spolupráci se slovenským TG kanálem Casus Belli Live a jejich příspěvky o převozech 
vojenské techniky ze Slovenska na Ukrajinu.

Jeden z mnoha příspěvků na Telegramu, který je – často jen pár minut po svém zveřejnění – přeložený z ruského originálu do 
češtiny. (Ještě častěji bývají příspěvky překládány do slovenštiny. Někdy jsou přímo sdíleny v ruském originále.)
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Obr. 3, Facebook

Obr. 4, Facebook

Náčelník generálního štábu je válečný štváč. Umíte si vůbec představit, co to válka znamená? My chceme mír!

Toto máme pouze v ČR. Vláda se nestará o vlastní lidi, ale na Ukrajince doplácíme všichni z našich daní.
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Obr. 5, Telegram

Obr. 6, Telegram

„Nepřítel od rána opět ostřeluje Doněck.“

Východní hodnoty jsou jediné správné. Hodnoty Západu jsou nepřirozené.
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