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Krátce

Shrnutí

Ukrajinci si zaútočili na obchodní dům v Kremenčuku. Vinu se snaží 
svést na Rusko a získat tak podporu Západu během summitu G7.

Sankce poškozují Evropu. Ruská ekonomika naopak posiluje a obstojí.

Vláda bude během předsednictví prosazovat zájmy EU, nikoli ČR. Jsou 
to vlastizrádci a loutky Bruselu.

Vláda upřednostňuje uprchlíky před vlastními občany.

Chystá se nová falešná varianta COVID-19. Má donutit k očkování.

Ve sledovaném období na sledovaných skupinách rezonovaly staré narativy oděné do kabátu aktuálních 
událostí. Nejsilněji se psalo o útoku na obchodní dům v Kremenčuku. Tato událost byla uživateli 
interpretována jako zinscenovaná ukrajinskou stranou s cílem získat podporu proti Rusku během 
probíhajícího summitu G7.
Dalším aktuálním tématem bylo české předsednictví Evropské unii. V souvislosti s jeho započetím na 
začátku července se na dezinformačních skupinách s větší intenzitou diskutovalo o diktátu Bruselu a 
neschopnosti či nezájmu vlády P. Fialy prosazovat zájmy českých občanů.
Prosazovala se i další již dobře zavedená témata – neúčinnost protiruských sankcí na Rusko a jejich 
škodlivost na životy lidí v Evropě, upřednostňování ukrajinských uprchlíků před českými občany a hrozba 
toho, že do České republiky rozšíří choleru. 
Dále se objevovalo také téma COVID-19. Podle uživatelů, kteří dlouhodobě hovoří v souvislosti s COVID-19 o 
podvodu, se chystá nová falešná varianta, která má občany přimět na podzim k očkování.

Od července 2022 přecházíme na systém dvoutýdenního reportingu. Příští report o dezinformacích na 
Facebooku vyjde v týdnu od 18. července 2022.
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Hlavní narativy

Narativ 1
Útok na obchodní dům v Kremenčuku zinscenovali Ukrajinci ve snaze získat zahraniční podporu 
proti Rusku v průběhu summitu G7. Je to stejný scénář jako Buča, Krematorsk nebo Charkov.







Jak je vždy nějaký summit evropských "babek kořenářek" ukrajinci neváhají posílat rakety a zabíjet 
vlastní obyvatelstvo, aby to svedlo na Rusko a tím v době summitu vždy čekali jak to západ odsoudí a 
ukrajině pomůže. Ze strany ukrajiny roky vidíme to největší zlo a lidský hyenismus, kterému zahnívající 
západ ještě pomáhá.
Zasedá přece velká G7! je třeba popohnat jejich rozhodovaní o větších sankcích vůči Rusku, více zbraní  
a peněz pro Zelenskýho... tzv. je vyšokovatnějakým pořádným hnusným činem, který se hodí na Rusa.
Buča, Krematorsk i teraz. Je len hnusná ukrajinská propaganda. Však i minule pozvali v Kyje novinárov 
pred rozbitú budovu a zabudli povedať, že vedla je sklad zbraní, kde prileteli ruské rakety. Samým 
UKRAJINCOM je z toho zle, čo dávajů ukrajinská média.
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[Jedná se o nejsilněji rezonující narativ na dezinformačních FB skupinách za sledované období. Přirozeně navazuje na 
tvrzení o zinscenovaných útocích v Buči či Krematorsku. Podporuje tedy nedůvěru ve veřejnoprávní a mainstreamová média, 
která podle dezinformátorů systematicky šíří lživou státní propagandu. Zároveň tvrdí, že Ukrajinci páchají válečné zločiny 
proti vlastnímu obyvatelstvu, a jednak tak zprošťuje Rusko viny za útoky na civilní objekty  
i obyvatelstvo, jednak nepřímo ospravedlňuje ruskou invazi, která byla nezbytná, aby Ukrajinu očistila od tohoto zla.]

V ruském informačním prostředí se po útocích v Kremenčuku upozadily zprávy o ruských vojenských 
úspěších, naopak se zvýšil počet příspěvků o údajných ukrajinských válečných zločinech. Prosazované 
narativy jsou zcela v souladu s tím, co jsme sledovali na českých sociálních sítích.

Narativ 2
Sankce Rusku nijak neškodí, Evropu naopak vážně poškozují. Je to plán zločinných USA na zničení 
Evropy. Kupujeme drahý plyn od Američanů, který oni stejně kupují z Ruska.







Americký plán běží Evropa jde s kopce Amerika se snaží zachránit. USA je největší parazit, drancuje 
nerostné bohatství a jen válčí.
Za energetickou krizi i rapidní inflaci si může Západ sám.
Nemaji nahodou jako prvotni cil protiruske sankce EU znicit ekonomiku zemi EU, hlavne vazalskych 
zemi EU, jako je Cesko, Slovensko, Bulharsko,...... ? Zda se, ze ty sankce na nas dopadaji docela ucinne. 
Ted jeste co se stane, az na nas vyhlasi opravdove sakce i rusove.

[Narativ, který se na sociálních sítích vyskytuje od samého začátku zavedení protiruských sankcí, zpochybňuje jejich 
účinnost. Podle uživatelů nemají na silnou ruskou ekonomiku žádný dopad, naopak pro Evropu jsou destruktivní. Hrozí se 
hlubokou krizí i hladomorem. Dále se píše o tom, že to je od začátku plán USA na zničení či podrobení světa. USA jsou 
dlouhodobě na dezinformačních skupinách popisovány jako lačnící po krvi a moci, a je jim přičítána vina za nejrůznější 
události, mimo jiné i za vyprovokování celé ruské invaze na Ukrajinu. Rusko je označováno za oběť, která je v právu na to se 
bránit proti neopodstatněné agresi Západu.]

Na ruských sociálních sítích i zpravodajských webech se intenzivně a dlouhodobě prosazuje tvrzení, že 
zaváděné sankce Rusko neohrozí, naopak budou mít destruktivní účinek na Evropu. S podobnou 
intenzitou se píše o nejednotnosti Západu v postupu proti Rusku. Západ, především NATO či USA, je 
vykreslován jako pravý původce  a inscenátor válečného konfliktu. Uvedené narativy jsou zcela v souladu 
s těmi, které se prosazují na českých sociálních sítích.

Texty jednotlivých narativů jsou převzaty beze změn a oprav (tedy včetně chyb, nespisovných výrazů, případně vulgarismů) z konkrétních FB 
příspěvků. Řazeny jsou dle četnosti jejich výskytu na FB. V hranatých závorkách jsou uvedeny interpretace sledovaného dění na sociálních 
sítích.
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Narativ 3
Vláda bude při českém předsednictví prosazovat zájmy EU, nikoli zájmy českých občanů. Čeští 
politici si teď myslí, že řídí EU. Vláda jsou vlastizrádci a loutky Bruselu.









Vládo neprosazuj v naší zemi zájmy EU, ale prosazuj v EU zájmy naší země!
Naši zamindrákovaní ubozí politici se dočkali ODE DNEŠKA (údajně) ŘÍDÍ EU
SMĚJE SE JIM POLOVINA EVROPY, ALE ONI SI UŽ RÁNO BLAHEM CVRKLI DO SPODNÍHO PRÁDLA. Fiala 
se těší, jak jako "ředitel EU" bude moci legálně půl roku nedělat vůbec nic (na správu vlastní země zcela 
kašle) a ještě bude všemožnými eurohujery oslavován.
Tato rádoby vláda je jen loutkou v rukách Bruselu, naší lidé ji absolutně nezajímají, skáčou, jak píská EU 
a ještě se nám vysmívají. Jsou normální vlastizrádci a podle toho by měli být s nima naloženo.

Narativ se ve sledovaném období objevoval pravidelně v souvislosti s počátkem českého předsednictví EU.  
Na sledovaných skupinách, které jsou tradičně zaměřené proti členství v Evropské Unii, se psalo o českém předsednictví 
kriticky. Opět se kritizovala vláda P. Fialy za nečinnost či nekompetentnost. Uživatelé se staví skepticky k tomu, že by čeští 
politici vůbec měli v EU nějaký vliv. Prosazuje se naopak názor, že EU je zločinná organizace, která diktuje českým občanům, 
co mohou a nemohou dělat a poškozuje naše národní zájmy. Vedle NATO je to druhá mezinárodní organizace, která je 
označována za viníka jakéhokoli ať už národního nebo mezinárodního problému. Opakovaně se volá po vystoupení ČR z EU. 
Dá se předpokládat že v průběhu předsednictví se téma bude vracet s tím, jak se ve veřejném prostoru bude častěji 
vyskytovat samotné téma Evropské unie.]

V ruském informačním prostředí se dlouhodobě prosazuje narativ o zločinnosti a zkaženosti Evropské 
unie. Ta je zobrazována jako organizace propagující zvrácenosti, zašlapávající do země suverenitu 
národních států, jejich tradice i hodnoty. V souvislosti s válkou je často zmiňována nejednotnost EU a 
využita je jakýkoli případ podpory Ruska ze strany evropských (resp. Západních) státníků, vědců či celebrit. 
České předsednictví nebylo ve sledovaném období v ruském informačním prostředí nijak významně 
reflektováno.

Narativ 4
Vláda pomáhá ukrajinským uprchlíkům na úkor vlastních občanů. Ocitla se kvůli tomu v platební 
neschopnosti. Uprchlíci přinášejí do ČR nakažlivé nemoci.









Ostatní státy raději investují do svých lidí. Stropy cen, dotace na energie, finanční podpora... Kromě ČR. 
Česko je na hranici platební neschopnosti.
Tímto dal Fiala další signál, že musí vyždímat Česko a české občany, co to jde, půjčovat si, zvyšovat daně 
a vybrané peníze posílat na UA. Takže SPOLU to tu zlikvidujeme.
To je takovej hnus, česko si bude půjčovat peníze pro UA a co naši lidi???? jejich plán - zdechnout!!!!
ZAVLEČENÍ CHOLERY DO NAŠÍ ZEMĚ BY BYLO KATASTROFOU. Na Ukrajině je potvrzen výskyt cholery. 
Jaká opatření přijal náš stát, aby k nám tuto děsivou nemoc nezavlekli běženci? Ukrajinci by měli být v 
táborech mezi svými. Nepouštět je sem hnus odporný drzý

[Tvrzení napadající ukrajinské uprchlíky se ve sledovaném období spojily především s kritikou postupu české vlády. 
Opakovaně a dlouhodobě je pomoc ukrajinským uprchlíkům dávána především do souvislosti se zanedbáním péče  
o vlastní občany.]

Uvedený narativ se v daném období v ruském informačním prostředí neprosazoval. V minulosti jsme 
zaznamenali především zprávy o tom, jak nejsou ukrajinští uprchlíci na Západě přijímáni, či jak do Evropy 
proudí teroristé, nacisté a podvodníci. Zprávy se vyskytly i na českých sociálních sítích.

27. 6. – 3. 7. 2022
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Ilustrativní příklady narativů

27. 6. – 3. 7. 2022

Narativ 1 – Fialova vláda Narativ 2 – sankce

Narativ 3 – předsednictví EU

Narativ 4 – uprchlíci
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Týdenní monitor FB skupin
hodnoty u FB skupin reprezentují počty jejich členů 
znaménko +/- ukazuje trend přibývání/ubývání členů skupiny

*Dopad šířených dezinformací a ruské propagandy je širší než na členy monitorovaných skupin, protože velká část z nich sdílí tuto propagandu i na svých stránkách a dále ji 
šíří. Připravujeme přesnější metodiku výpočtu dopadu, ale pracovní konzervativní odhad jsou vyšší statisíce až nižší jednotky milionů osob.

Češi, táhněme za jeden provaz

Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je
náš opravdový Přítel !!!

Česká kotlina

Na děti nám nesahejte

Antikavárna

Českoslovenští vojáci v záloze

Fanklub Tomia Okamury a SPD

Fórum vlastenců.cz

Svoboda je stav vědomí

Chceme obecné referendum bez
omezení tématu referenda

Nechceme fašistickou vládu

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

34400 ++

15100 +

13200 +

23500

22400 +

11100

27800

12800

17400 +

29800

23700


