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»Naše děti bez jídla, důchodci bez tepla, lidé páchají 
sebevraždy a vláda stále upřednostňuje Ukrajince.«

»Výcvik ukrajinských vojáků v ČR je okupace         
a vlastizrada!«

»Bašta je jediným vlasteneckým prezidentským 
kandidátem. Pavel s Nerudovou vlastizrádci. Babiš je 
menší zlo.«

»Rusko udělalo chyby, projevovalo soucit tam, kde to 
nebylo nutné. Kyjev nebudeme osvobozovat, dobudeme 
ho!«

»Rusko bojuje na Ukrajině proti celému NATO. A přesto 
vítězí!«

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 pokračovali ve sledování českých facebookových   
a českých (potažmo i slovenských) telegramových dezinformačních skupin.

Na Facebooku pokračovalo šíření antivládního narativu, v uvedeném období posílila 
kritika vlády za podporu Ukrajině na úkor českých občanů. Velkým tématem se stal 
výcvik ukrajinských vojáků v České republice. Od minulého období se dle našeho 
očekávání začaly vyskytovat konkrétní dohady o účelu přítomnosti ukrajinských 
rekrutů a obvinění vlády z provokace. Lze předpokládat, že tento trend bude nadále 
pokračovat. Část facebookových příspěvků se věnuje prezidentským volbám. 
Pokračuje a zesiluje kritika a diskreditace P. Pavla a nově se přidává zatím 
nesystematická kritika D. Nerudové.

Na Telegramu jsme i v tomto období sledovali oproti Facebooku radikálnější postoje, 
kde převažovala  tématika války na Ukrajině oproti domácím tématům. To je zřejmě 
způsobeno přímým napojením některých přispěvatelů i správců kanálů na ruské 
skupiny šířící kremelskou propagandu. Poukazují na to příspěvky či účty v ruštině, 
strojové překlady ruských originálů nebo i české příspěvky, ve kterých se hovoří         
o ruských ozbrojených silách jako o našich. Sledujeme propojenost a koordinaci 
mezi jednotlivými kanály i překlady ruských textů, které se dějí téměř okamžitě po 
jejich uveřejňování v originále. Některé sledované kanály jsou zaměřeny čistě na 
válečné zpravodajství, jiné kombinují politická a společenská témata, další obohacují 
diskuzi také obrázky koťátek či vyprávěním o původu vánočních svátků.

Nejvýraznějším telegramovým narativem byla obhajoba ruské pozice a podpora 
ruského vítězného válečného tažení. V souladu s radikálními postoji ruské 
propagandy se na telegramových kanálech objevují dokonce příspěvky, které popírají 
principy mezinárodního humanitárního práva a vybízejí Rusko k ještě radikálnějšímu 
postupu na Ukrajině k dosažení celkového vítězství.  Mezi další témata patřila také 
ostrá kritika války včetně vybízení k agresi a násilí a protizápadní a protialianční 
narativy. Oproti Facebooku se o něco více vyskytovalo také téma COVID-19.
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Hlavní narativy na Facebooku

Narativ 1

Fialova vláda jsou zločinci. Podporují fašistickou Ukrajinu, našich lidí si nevšímají. Naše děti jsou 
bez léků, důchodci bez jídla a tepla, lidé páchají sebevraždy a vládě je to jedno.









Fialova vláda je ukrajinská, Čechy a jejich problémy nemá jako prioritu. Naše děti jsou bez léků, 
důchodci bez jídla a tepla a vládě je to jedno. Hlupákovi ve funkci premiéra a jeho zločinecké 
vládě kolaborantů věří už jen tupý bezmozci. Pomáhá jen Ukrajině.
Toto není vláda to jsou zločinci. Demisi a následně dozivoti a zabavenimajetku do 5 kolena.
Zkurveniny Fialový, svině zasraný zaprodaný. Žádná basa, šibenice.
Babiš by to nikdy nedopustil. Pro naše děti i obyčejné lidi nejsou léky, my je cpeme horem 
dolem na Ukrajinu. FIALO JÁ MÁM DĚTI NEMOCNY ZAJÍMA TĚ TOOOO !!!

Komentář

[Narativ stagnuje, nevyvíjí se co do obsahu, zacílení, prostředků, ani intenzity sdílení.] Nadále se 
objevují především příspěvky poukazující na to, že vláda P. Fialy upřednostňuje Ukrajince před 
vlastními občany. (Obr. 1) Tím dle přispěvatelů vláda jednak podporuje válečný konflikt           
a provokuje Rusko k napadení České republiky, a jednak přivádí naši zemi a její obyvatele k bídě, 
chudobě, hladu a strádání. V daném období jsme zaznamenali úbytek příspěvků povzbuzujících 
ke vzpouře a svržení vlády i minimum zmínek o chystaných demonstracích.

Dezinformace na sociálních sítích2.–15. 12. 2022

Ruské informační prostředí

Na ruských zpravodajských webech i sociálních sítích se objevují příspěvky, které líčí Západ jako 
rozpolcený, nejednotný, slabý a čelící silné ekonomické a energetické krizi, kterou si sám 
způsobil. S oblibou se sdílejí dramaticky vyznívající příspěvky, které referují o strádání obyvatel 
různých evropských států. Dále se využívá jakéhokoli zahraničního hlasu, který projevuje 
podporu ruskému postoji. Přímé zmínky o české vládě jsme nezachytili.













Cvičení ukrajinských vojáků v ČR je okupace a vlastizrada.
Česko bude vymazáno z naší planety. Podporou Ukrajiny jenom porazíme sebe.
Naše vláda na Libavě cvičí nacisty.
Umožnění cizí armádě studovat technologie českých zbrojovek je trestné dle paragrafu       
317-40/2009 Sb. + Vlastizrada!
...Avšak když jsem se následně dozvěděl, že Sněmovna i Senát dne 4. 12. 2022 schválily výcvik 
už až 4.000 ukrajinských vojáků v Česku, tak bych se rád dopídil alespoň tří zásadních atributů: 
1, Zda je možné udatné ukrajinské vojáky vidět vysvlečené do půli těla a přesvědčit se tak, že 
ani jeden z nich není tetován tak, aby obraz jeho eventuálního tetování obsahoval 
extrémistickou grafiku či dokonce grafiku na podporu či propagaci nacismu. 2, Proč jsou na 
území ČR připravování žoldáci cizích armád, a proč je z původních 800 náhle a nenápadně 
počet 4.000? 3, Proč na pobyt a výcvik ukrajinských vojáků v Česku prachy jsou, zatím co 
vlastní občany Čech a Moravy drtí inflace a propadající se životní úroveň?

Narativ 2
Ukrajinští nacističtí vojáci jsou v ČR proto, aby potlačili nepokoje a občanskou válku. Jsou 
hrozbou, jsou tu nelegálně. Jejich výcvik je drahý. Je to provokace, okupace a vlastizrada.

Komentář

[V minulém reportu jsme poukázali na první výskyt tohoto narativu v obecných konturách. Jeho vývoj 
ve sledovaném období proběhl zcela v souladu s naší predikcí (str. 3).] Z obecného odsouzení 
výcviku ukrajinských vojáků na našem území přešel k vypočítávání hrozeb, které pro Českou 
republiku tento výcvik znamená. Uživatelé se domnívají, že nepřijeli rekruti, ale zkušení vojáci 
pluku AZOV, kteří mají pomoci vládě P. Fialy ve zvládnutí občanských nepokojů. Tito vojáci jsou 
nacisté. Další příspěvky hovoří o tom, že ukrajinští vojáci mají mnohem lepší podmínky           
a výhody než ti čeští. Zmiňuje se i miliarda korun, která bude na výcvik vyplacena z kapes 
daňových poplatníků na úkor péče o vlastní obyvatele. (Obr. 2) [Je pravděpodobné, že daný 
narativ se bude v podobném duchu vyskytovat i nadále. Pokud během výcviku dojde k jakémukoliv 
pochybení, incidentu, či nesrovnalosti, dezinformační scéna ho okamžitě silně zneužije k podpoře 
svého narativu.]
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Ruské informační prostředí

V ruském informačním prostředí se i nadále silně vyskytuje narativ o zapojení NATO do války       
a jeho agresivním a provokativním chování. [Rusové argumentem silného protivníka nepřímo 
omlouvají vlastní strategická pochybení.] Hovoří se především o západních žoldácích, zmínku          
o výcviku a přípravě ukrajinských vojáků v České republice jsme nezaznamenali. [V zájmu ruské 
propagandy ovšem není přímo a zevrubně informovat o podpoře západních zemí Ukrajině, ani            
o přípravě ukrajinských vojáků na boj, mimo jiné z důvodu klesající morálky vlastních vojsk a zjevně 
nedostatečného výcviku mobilizovaných obyvatel před jejich nasazením v boji.]

https://cesti-elfove.cz/monitoring-dezinfo-socialni-site-4-a-5-tyden-11-2022/










Nerudová je prolhaná loutka, chce povinné očkování a zruší bezplatné zdravotnictví. Je 
povrchní a samolibá. Nerudová je kandidátka Fialy. V její prospěch jsou zveřejňovány 
fingované průzkumy.
JEN BLB věří zmanipulovaným průzkumům veřejného mínění a mediální masáži, které 
protlačují Nerudovou, zabodávače Babiše a Petra Pavla!
Mírotvůrce BAŠTA NA HRAD
Myslím, že korouhvička je to, co soudruha generála vystihuje nejlépe.

Narativ 3
Jaroslav Bašta je jediným vlasteneckým kandidátem na prezidenta. Petr Pavel a Danuše Nerudová 
jsou nevolitelní vlastizrádci. Andrej Babiš je menší zlo.

Komentář

Zaznamenáváme nárůst narativů pro podporu či naopak diskreditaci prezidentských kandidátů. 
Napříč skupinami sledujeme již delší dobu především příspěvky proti P. Pavlovi. Ten je 
označován za příslušníka StB, kolaboranta a vlastizrádce a členové dezinformačních skupin se 
shodují na tom, že se za žádnou cenu nesmí stát českým prezidentem. V daném období se 
poprvé ve větší míře objevily také příspěvky proti kandidátce D. Nerudové, útoky na její osobu 
nevykazují alespoň prozatím systematičtější charakter. (Obr. 3) Mezi členy je jako preferovaný 
kandidát nejčastěji zmiňován J. Bašta za SPD, neshoda panuje ohledně podpory A. Babiše, pro 
část uživatelů je přijatelný jako menší zlo, pro jiné je naprosto nepřijatelný.

Ruské informační prostředí

V ruském informačním prostředí jsme v daném období nezachytili žádné příspěvky o českých 
prezidentských volbách.
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Rusko udělalo chyby, ze kterých se musí poučit. Rusko projevuje laskavost a soucit tam, kde to 
absolutně není nutné. Podobné chyby se děly i za Stalinových časů.
Když říkáme „denacifikace“, co tím myslíme? Být hrdý na to, že bylo denně zabito 300 
ukrajinských branců, nebo 1000 zabitých denně? Tohle je boj, tohle je válka.Ve skutečnosti se 
už nikdo navzájem nelituje. Alespoň Doněčtí, Luhanští nebudou nikoho litovat. A přesně proto 
půjdou až do konce. Pokud jde o to, jak to všechno skončí. Opravdu hluboce věřím, že Kyjev 
dobudeme, nikoliv osvobodíme. Osvobozujeme Donbas. Všechno ostatní dobudeme, stejně 
jako jsme dobyli Víděn, Berlín, Budapešť... Buď my, nebo oni.
Pro Rusko není problém zlikvidovat ukrajinskou armádu – problém je udělat to tak, aby to přežil 
i celý svět. My to odserem mezi prvními. Alespoň to bude rychlé.
Putin ničí každou špínu pedofilů! Jeho zvláštní vojenská operace na Ukrajině osvobodila 
35.tisic dětí od nucených prací (centrum východní Evropy pro globální prodej zvláště malých 
dětí) po tom co Spetznas narazily na pedofilní tábor na střední Ukrajině.

Narativ 1
Rusko bojuje proti celému NATO a přesto vítězí. Je v právu, je silné a může zničit celý svět. Je 
třeba odhodit veškeré zábrany. Kyjev není třeba osvobozovat, ale dobýt.

Hlavní narativy na Telegramu

Ruské informační prostředí

V ruském informačním prostředí je tento narativ silně zastoupen. Informuje se například             
o důvodech, proč je v rámci ničení ukrajinské infrastruktury třeba srovnat některé vesnice se 
zemí. [Útočení na civilní cíle se stalo běžnou součástí konfliktu, o které se domácímu publiku nijak 
nelže, ale předkládá se jako způsob jak dosáhnout kýženého výsledku.] Na sociálních sítích je 
paralelně s tím rozvíjena linie morálního a etického vítězství Ruska nad Ukrajinou, kde ruské 
ozbrojené síly bojují proti bezpráví a terorismu. [Kombinace těchto dvou narativů je typickým 
příkladem překrucování v rámci válečné propagandy. Lze si povšimnout vývoje informačního prostředí, 
které by tento oxymóron v prvních válečných měsících neuneslo, nyní je na něj však již dostatečně 
připraveno důslednou dehumanizací Ukrajinců, posilováním vlastní morální pozice v komunikaci             
i pokročilou fází konfliktu.]

Komentář

Jedním z nejsilnějších témat byla otevřená podpora Ruska. Na telegramových kanálech se 
objevují příspěvky v ruském originále, nebo strojově přeložené texty, kde se o Rusku a ruských 
ozbrojených silách hovoří jako o našich. [Předpokládáme tedy přímý vliv ruské propagandy. Z toho 
důvodu jsou narativy o poznání radikálnější než ty, které zaznamenáváme například na facebookových 
skupinách, které častěji reagují na obsah z tuzemských alternativních i mainstreamových médií.] 
Uživatelé píší mimo jiné o tom, že Rusko je silné a ve válce vítězí. Jeho největší chybou bylo to, že 
mělo soucit a slitování, válka si ovšem vyžaduje tvrdší přístup a Rusko by se podle toho mělo 
zachovat. (Obr. 4) [To je přímá obhajoba válečných zločinů a popření principů mezinárodního 
humanitárního práva.]
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Současná loutková vláda válečných štváčů dodává nacistům v Kyjevě těžké zbraně. Vyzýváme 
všechny české občany zejména příslušníky ozbrojených složek, aby se připravili na střet se 
současnou tyranskou mocí.
Bylo by už na case vzít do rukou zbraně a jít tu vlastizrádnou verbeš vymlátit od koryt. (Obr. 5)
Debilizace a ukrajinizace pokračuje. Great reset taktéž. Válka eskaluje, nyní už brzy i na 
Balkáně. Nový virus se potichu připravuje. Evropa odkazuje a chudne nevídaně.
Tímto úplně čechům zhnusí tento národ. Jim se cpe horem dolem a my tu pochcípáme. Snad 
ty, kteří jsou tolik hodní na cizáky koneště rozcvítí a pochopí, že pomoc je sice hezká věc – ale 
vždy jen taková na jakou si nemusíme půjčovat. Hrdinové buďme, ale dluhy si nedělejme.

Narativ 2
Naše vláda se zadluží na úkor vlastních občanů, aby pomáhala Ukrajině. Obětí Fialovy vlády denně 
přibývá. Je už na čase vzít do rukou zbraně a jít tu vlastizrádnou verbež vymlátit od koryt!

Komentář

Stejně jako na Facebooku, i na Telegramu zaznamenáváme mnoho kritických příspěvků vůči 
současné české vládě. [Problematické jsou příspěvky, které mají vzbudit strach – například 
zprávami o výcviku ukrajinských vojáků na našem území za údajným účelem zavedení totalitních 
pořádků, nebo které hovoří o způsobech, jakými vládu svrhnout, či přímo vyzývají k násilnému 
převratu. Problémem samozřejmě není pouhá kritika způsobu vládnutí, ale právě podněcování            
k násilí a agresi, a nerespektování demokratického systému. V uplynulém období se příspěvky 
nejvíce týkaly kritiky podpory Ukrajině.]

Ruské informační prostředí

[Ruská propaganda cílila své zprávy i na oslabování západní podpory Ukrajině.] Dříve často 
informovala o úspěšném ničení západem dodaných drahých vojenských systémů a materiálu.    
[V souvislosti s odkrytím karet v podobě ostřelování ukrajinské infrastruktury se zdá, že se ruská 
propaganda mnohem spíše soustředí na posilování morálky vlastních vojsk a udržení podpory            
u domácího publika. Exportních narativů zřejmě z tohoto důvodu v posledních týdnech ubylo.            
V současnosti se snaží vykreslit Západ jako slabý, nejednotný a na pokraji úpadku, což může působit 
jak na domácí publikum, kterému tím vykresluje převahu nad protivníkem a slibuje brzké vítězství, tak 
na zahraniční publikum, u kterého lze vyvolávat nejistotu a dojem závislosti na Rusku a jeho zdrojích.]
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V USA jsou znepokojeni růstem podpory Ruska mezi poslanci v Kongresu. Komentátor 
Carlsson: USA zaplatí Ukrajině účty za energie, přestože jsou v krizi. Část Washingtonu na 
válce bohatne. Elon Musk chce mír, proto proti němu Zelenskij agresivně vystupuje.
Mnozí ve Washingtonu si přejí, aby válka pokračovala, protože na ní bohatnou. Proto Zelenskij 
vystupuje agresivně vůči Ilonu Muskovi, protože se odvážil navrhnout mírovou dohodu.
Západ nechce dodržovat vlastní dohody se Srbskem ohledně Kosova. Západu nelze věřit. 
Západ není “přítelem” Srbska.
Novodobí nacisti na Západe už bez zábran úplne otvorene hovoria o vytvorení armády pre 
nového Hitlera nasmerovaného na Slovanov, teda aj na Slovakov.

Narativ 3
Západu nelze věřit. USA jsou agresoři. Přejí si pokračování konfliktu, který je v jejich zájmu, 
bohatnou na něm.

Komentář

Stále se objevují příspěvky o vině a skrytých zájmech Západu (a především pak USA) na válce 
na Ukrajině. (Obr. 6) Stejně tak jsou běžné příspěvky, které zmiňují, jak Spojené státy profitují            
z energetické krize v Evropě. Ve své radikální podobě se jako červená nit vine různými příspěvky 
motiv konce současného světového řádu a obav z toho, co USA ve své smrtelné křeči udělají. 
Nadále se hovoří o spiknutí elit a jejich pokusu ovládnout a podmanit si celý svět, zredukovat 
dramaticky obyvatelstvo a nastolit nový, ještě pevnější řád. Jedním z příkladů a důkazů tohoto 
postupného procesu je i vyprovokovaná pandemie COVID-19 a s ní související očkování. [Tyto 
narativy mají společný motiv tajného spiknutí, které se děje za našimi zády, a které se jen této hrstce 
lidí podařilo odhalit. Tento motiv je dlouhodobě přítomný a s dalšími událostmi pouze nabývá nových 
konkrétních podob – ať už se jedná o pandemii nakažlivé nemoci nebo válečný konflikt.].

Ruské informační prostředí

[Rusko tvrdí, že bylo k válce na Ukrajině vyprovokováno NATO pod vedením USA, a tedy se pouze brání. 
Intenzivní zapojení Západu do války dokládá například přítomností západních žoldáků ve službách 
ukrajinských ozbrojených sil. Spojené státy i Aliance jsou označovány za hlavní agresory. Západ je 
obecně líčen jako nejednotný a jeho nadvláda se blíží ke konci. To se uvádí jako jeden z hlavních 
důvodů, proč musely Spojené státy současnou válku a související krizi vyprovokovat.]
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PŘÍLOHA Č. 1
 
Hodnoty reprezentují počty členů v tisících, znaménko +/- ukazuje trend přibývání/ubývání členů skupiny.
 

Monitorované facebookové skupiny 

NE FIALOVĚ VLÁDĚ

Spojujeme český národ

Přátelé Ruska v České Republice ...

Antikavárna

Českoslovenští vojáci v záloze /
Československí vojaci v zálohe

Několik chvilek pro lepší život/Fóry pro
lepší život

Svoboda je stav vědomí

CZEXIT

Fanklub Tomia Okamury a SPD

0 4 tis. 8 tis. 12 tis. 16 tis. 20 tis. 24 tis. 28 tis.

1,6

13,9

19

23,8

11,1

3,1

18,4

6,2

27,9

Dezinformace na sociálních sítích2.–15. 12. 2022



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

(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

Český list

Československý konvoj za slobodu!!
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Monitorované telegramové skupiny 
 



PŘÍLOHA Č. 2
Ilustrativní příklady příspěvků

Obr. 1, Facebook

Obr. 2, Facebook
Ve sledovaném období se objevily nejrůznější zprávy o nelegálnosti výcviku ukrajinských vojáků na českém území. Uživatelé 
výcvik odsuzují a považují ho za vlastizradu.
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"Tak to je síla. Česká i Slovenská vláda se zaručily za dluhy Ukrajiny u bankéřů! Co z toho plyne?"



Obr. 3, Facebook

Obr. 4, Telegram

Členská základna dezinformačních skupin se v prezidentských volbách rozhoduje především mezi J. Baštou a případně              
A. Babišem, kterého někteří považují za menší zlo. Silně je kritizován a zatracován P. Pavel a nově také D. Nerudová. V případě    
P. Pavla sledujeme pokusy o soustavné a systematické šíření dezinformací, a to i nejen na sociálních sítích, ale i všech ostatních 
dezinformačních kanálech.

Šíření názorů ruských komentátorů konfliktu. Podle nich je největší chybou Rusů, že se chovají vůči Ukrajincům s přílišnou lítostí 
a soucitem. I další prosazují tvrdší postup Ruska, chtějí dobýt Kyjev.

Dezinformace na sociálních sítích2.–15. 12. 2022



Obr. 5, Telegram

Obr. 6, Telegram

Na Telegramu se setkáváme často a radikálnějšími a vulgárnějšími komentáři. Na Telegramu, na rozdíl od Facebooku, není 
diskuze nijak regulovaná.

Západ je soustavně obviňován z provokace Ruska. Ruská propaganda tvrdí, že válka je v zájmu v USA, které ji nejen 
vyprovokovaly, ale také z ní profitují.
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