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Krátce

Shrnutí

»Pryč s vládou! Na Václaváku se právem bouřili obyčejní lidé – žádná pátá 
kolona. Média lžou, premiér nás zesměšňuje. Jdeme dál!«

»Vláda je nekompetentní, neschopná a neodborná. Jsou to lokajové EU a USA.«

»Energie jsou drahé, vláda nemá žádný plán. Svými kroky z nás dělá nesuverénní 
stát.«

»Rusko je neporazitelné a zvítězí. Dodržuje mezinárodní humanitární právo. 
Ukrajinská ofenzíva je neúspěšná. Sankce proti Rusku je třeba zrušit.«

»PRO může být lídrem neparlamentní opozice. SPD neúčastí na demonstraci 
zradila, nemá zájem posunout se dál. Politická situace se brzy změní – etablují 
se relativně nové subjekty a jednotlivci.«

Ve sledovaném období se na facebookových skupinách promítaly především ohlasy protivládní 
demonstrace, která se uskutečnila 3. září v Praze. Premiér P. Fiala byl kritizován pro své 
nálepkování demonstrantů, média byla obviňována ze zamlčování pravdy a na skupinách se tak 
udržovala atmosféra volající po zopakování prvotního úspěchu a formování jednotného postupu 
proti vládě.
Vyzdvihováni byli především organizátoři akce L. Vrabel a J. Havel a také J. Rajchl a jeho strana 
PRO. Uživatelé kritizovali SPD pro neúčast a volalo se po prosazení nových tváří do politiky. Dá se 
předpokládat, že z úspěch demonstrace bude snaha nejen zopakovat, ale také politicky vytěžit.
Nadále pokračovala ostrá kritika vlády P. Fialy a její nečinnosti či otálení s kroky zamezujícími 
energetické krizi. Stále se vyskytují vulgarity a výzvy k násilnému svržení vlády.
Dalším narativem, který se v daném období silně prosazoval, byla otevřená podpora Rusku a jeho 
konání ve válce s Ukrajinou. Rusko je zobrazováno jako mocné a neporazitelné, oslavován je také V. 
Putin. Probíhající ukrajinská ofenzíva je naopak líčena jako bezvýznamná. Rusko má podle 
uživatelů podporu i mezi jadernými mocnostmi jako Indie a Čína. Uživatelé zdůrazňují oprávněnost 
ruského postupu proti Ukrajině i dodržování zásad mezinárodního humanitárního práva. Rusové 
podle nich budují na „osvobozených“ územích dětská hřiště i obytné komplexy a vůči obyvatelstvu 
se chovají ohleduplně.



Dezinformace na Facebooku

Hlavní narativy

Narativ 1
Pryč s vládou! Obyčejní lidé se na Václaváku právem vzbouřili proti vládě! Média o tom lžou, vláda 
demonstranty zesměšňuje. Je tedy třeba protestovat dál.







Péťa se poradil s kamarádi a trvá si na svém. Koho chleba jíš :) :)! Je to ruská pátá kolona, chce z nás 
udělat vazala, trvá na svém Fiala. Peťule Fijale uzamčen ve vlastním mikrosvětě … Tady končí veškerá 
prdel. Tato redaktorka ČT už informovala podle zadání.
Na Václaváku protestovalo proti vládě a upadajícímu režimu možná více, než 150 tisíc naštvaných občanů. 
No, takže přátelé, hlavně nepolevit a možná ten těžký držkopád zastavíme – nebo aspoň hodně 
zpomalíme. Ano, našim heslem musí být ČESKÁ REPUBLIKA NA PRVNÍM MÍSTĚ!
ČEM JSOU TY DNEŠNÍ „TY SPRÁVNÉ ZPRÁVY“ ? PÁR PRORUSKÝCH ŠVÁBŮ A NÁCKŮ DĚLALO „BORDEL 
NA VÁCLAVÁKU“ … …až to operativní složky státu, které prováděli monitoring, muselo mrazit. Lépe řečeno, 
muselo mrazit jejich nadřízené a politiky, kteří je aktuálně řídí. A to je dobře. Ať je mrazí. Třeba v sobě 
vydolují zbytky slušnosti a začnou se konečně chovat podle toho, nebo ať se bojí, co bude dál
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[Demonstrace na Václavském náměstí byla ve sledovaném období jedním z hlavních témat doprovázející neustávající kritiku 
vlády P. Fialy. Uživatelé dezinformačních skupin, odkud výzvy k protestům pocházejí, se po demonstraci cítí silní a jsou 
odhodláni a motivováni pokračovat v obdobných akcích. Silně byla reflektována také reakce premiéra P. Fialy, který v 
médiích označil protestující za ruskou pátou kolonu, stejně tak byla zpochybněna nestrannost veřejnoprávní televize a 
dalších mainstreamových médií. Komentáře se snaží motivovat k semknutí a jednotě proti nespravedlnosti a spiknutí druhé 
strany. Je zde záměrně posilována dichotomie my a oni. K tématu demonstrace jsme vydali speciální report, který je k 
nalezení na našich stránkách.]

O demonstraci na Václavském náměstí se informovalo i v ruském informačním prostředí a kremelské propagandě 
posloužila jako příklad podpory Ruska a nejednotnosti Západu. Všechny body politického programu demonstrace jsou 
zcela v souladu s narativy a zájmy Ruské federace. Nejméně jeden z organizátorů přítomných na Václavském náměstí 
je přímo napojený na ruské propagandistické kanály a je její hlásnou troubou v České republice.

Narativ 2
Energie jsou drahé, máme nejdražší elektřinu v Evropě. Vláda nemá žádný plán a nic nedělá. 
Podpora Ukrajině musí skončit, je to plán Západu a my jsme jeho otroci. Krize je řízená a dobře 
promyšlená akce.









Ne už nelze mlčet. Louky národních loutkovodičů stále dokola blekotají ty svoje slovíčka, ale skutek 
utek…. je zde jednoznačné riziko totálního krachu průmyslu a ožebračení obyvatelstva. … Proč kupujeme 
plyn od Němců za 3 násobek, kteří jej kupují od Ruska? Bojujeme snad proti Rusku? Děláš si srandu? …
Česká republika vyrábí tolik elektřiny, že ji můžeme mít nejlevnější v Evropě i bez plynu. Díky parchantské 
vládě ukrajinsko-bruselského premiéra Fialy ji máme naopak nejdražší. Nikdy v historii nevedla tuhle zemi 
tak vlastizrádná vláda jako je ta Fialova.
Jiří Havel to výborně obsáhl! Hlavní point – krize je řízená a nejde jen o cirkus v ČR, ale jde o celosvětové 
divadlo. Finanční kolaps před námi.. vůbec nejsi blázen, říkám to samé! Je zde snaha o vytvoření nového 
kontrolovaného světového řádu globálními elitami.. … ještě ke grendeal – opět ses přesně trefil…
Lidé už mají Ukrajiny a konfliktu plné zuby ! To není válka, tak jak ji známe z minulosti, ale dobře 
promyšlená akce zvrácených lidí z Evropy a USA s cílem ožebračit obyvatele Evropy!

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. V hranatých závorkách jsou uvedeny interpretace sledovaného dění na sociálních sítích.
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Narativ 3
Rusko vítězí, je neporazitelné a má podporu v zahraničí. Ukrajinská ofenzíva se nedaří. 
Na dobytých územích Rusové pomáhají a budují. Sankce proti Rusku je třeba zrušit.











Měsíc dopředu ohlašovaná „hrozivá“ ukrajinská ofenziva – dnešní analýza výsledků: Ukrajinské 
ozbrojené síly utrpěli drtivé ztráty. … Takový debakl v tak krátké době nemá obdoby.
Rusko změnilo tempo, na Ukrajinu dorazili další vojáci. Většina z nich jsou speciální jednotky – říká se 
60 000 jednotek. … Po 6 měsících používání prehistorických zbraní a vyprázdnění skladů starého železa 
jsou síly v akci. Nejnovější generace… … Vše nasvědčuje, že Rusko se chystá tvrdě zasáhnout! Putin je 
lídr, kterého potřebuje celý svět!
Největší mezinárodní vojenské cvičení na světě a v historii „Východ 2022“ se uskuteční na východní 
Sibiři a zúčastní se jí 15 zemí. … Z toho jsou tři země jaderné mocnosti. Tyto státy mají dohromady víc 
než tři miliardy obyvatel.
Ruská armáda dosud citlivě šetřila civilisty na Ukrajině, nyní ovšem drtivě bombarduje útočící 
Ukrajinská vojska na frontě k Chersonu.
Ruští stavitelé postavili v Mariupolu v krátké době novou obytnou čtvrť. Její součástí bude 
dvanáctipatrové budovy, jejichž součástí bude 1011 bytů, dětských a sportovních hřišť….

[Uživatelé oslavují Putina a otevřeně vyjadřují podporu Rusku. Podle jejich komentářů je ruská armáda početná, mocná a 
drtivě vítězí nad ukrajinským vojskem. Ukrajinská ofenzíva je bezvýznamná, je odsouzena k nezdaru. Rusko v jeho 
spravedlivém boji podporují i jaderné mocnosti jako Čína, nebo Indie, přispěvatelé kvitují společná vojenská cvičení s 
ruskými ozbrojenými silami. Rusko zásadně dodržuje mezinárodní humanitární právo, pomáhá obyvatelům „osvobozených 
území“, buduje infrastrukturu i obytné budovy. Uživatelé rozporují i použití kobercového bombardování.]

Uvedený narativ zcela doslovně odpovídá narativům šířeným oficiálními kanály ruské propagandy. Rusko se 
dlouhodobě snaží přesvědčit vlastní obyvatelstvo o úspěchu speciální vojenské operace, o hrdinnosti i síle vlastní 
armády i o zahraniční podpoře. Zajišťuje tak mimo jiné podporu Kremlu a snaží se tím o podporu náboru do armády, 
neboť je z dostupných zdrojů zjevné, že trpí především nedostatkem personálu. Jak vlastní obyvatelstvo, tak 
mezinárodní společenství se nadále snaží přesvědčit o tom, že z ruské strany nedochází k porušování MHP, a že 
veškeré jednání na území Ukrajiny je v dobrém a morálním úmyslu osvobodit tamní obyvatele od útlaku nacistů v 
čele s prezidentem Zelenským.
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V souladu s popsaným narativem je stav věcí prezentován i na sledovaných ruských zpravodajských webech a 
sociálních sítích. Podle ruské propagandy je západní postup nejednotný, nepřipravený a je především vinou Západu, 
že Evropané budou strádat. EU je podle Ruska v troskách, propaganda ujišťuje vlastní občany, že si běžní lidé na 
Západě přejí jak zrušení sankcí a dodávky ruského plynu, tak vítězství Ruska ve válce.

[V úzkém spojení s prvním narativem i nadále pokračuje ostrá kritika vlády. Ta je obviňována především z nečinnosti a 
stavěna do kontrastu s jinými, schopnějšími politiky a vládami, které se o své občany dokáží postarat. Za příčinu kritické 
situace je označeno členství v EU a západní orientace vlády, kvůli našim závazkům a nevýhodným svazkům pak platíme 
zbytečně vysoké ceny energií, kterými běžní občané trpí. Je třeba z EU co nejdříve vystoupit a odpoutat se od vlivu USA. 
Současná vládní opatření jsou jen neúčinným laciným trikem. Uživatelům se dále nelíbí přílišná podpora Ukrajině. Celá válka 
je plán Západu, jak nás ožebračit, a ponechat nás bez dostupných levných energií. Bez Ruska se podle přispěvatelů 
neobejdeme.]
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Narativ 4
Politická situace v naší zemi se brzy změní. Strana PRO může být lídrem neparlamentních 
opozičních stran. Svou neúčastí na demonstraci zradila SPD v boji proti vládě.







SPD se udržuje na 10 – 15%. Evidentně je to také jejich strop. Jsou ale také druhým kandidátem na 
spolupráci s ANO. … Proč SPD nemá na víc? Zdá se, že ani nechce, neláká do svých řad silné osobnosti, 
podceňuje práci s členskou základnou. … Z opozičních stran stojí za zmínku PRO. Jasně si řeklo o místo 
lídra neparlamentních stran. … Od počátku šlo cestou skutečné profesionality a daří se jim na svou 
stranu lákat odborníky. … jsou vidět a systematicky pracují.
Je pro mne naprosto nepochopitelné, že se této akce neúčastnil samozvaný největší vlastenec Tomio 
Okamura. To by mělo voliče SPD vést k velkému zamyšlení …
 “Dnes zažehneme plamen, který se rozhoří přes celou Českou republiku, který už oni nebudou schopni 
uhasit!” hřímal k zaplněnému Václavskému náměstí právník a předseda stany PRO Jindřich Rajchl. A 
začal vynášet obvinění k jednotlivým členům vlády. … “Síkela deset let, Pekarová doživotí,” padlo také.

[V souvislosti s dobře naplánovanou a uskutečněnou protivládní demonstrací (3. 9. 2022 v Praze) se začala na 
facebookových skupinách stále více skloňovat a prosazovat jména lidí spojených s její organizací – především J. Rajchl (a 
jeho strana PRO), L. Vrabel a J. Havel. Naopak SPD je uživateli kritizována za neúčast na zmíněné akci. Předpokládáme, že 
organizátoři budou chtít využít prvotního úspěchu a navázat nejen s dalšími akcemi, ale přeformovat ho i v politickou 
podporu.]
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Ilustrativní příklady narativů
Narativ 1 Narativ 2
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