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Shrnutí
Proruské válečné narativy tradičně zahrnovaly svalování viny za započetí války na Západ. Na 
facebookových skupinách zaznamenáváme dlouhodobou snahu o ospravedlnění ruského útoku na 
suverénní stát škálou narativů od prevence útoku USA, vymýcení nacismu, osvobození 
utlačovaných obyvatel, nebo zničení tajných biologických laboratoří. Jako důkazy jsou předkládány 
nacistické symboly údajně nalezené na místech osvobozených RUS armádou, nebo výpovědi 
očitých svědků o mučení a střílení civilistů ukrajinskými vojáky.
Alternativní narativ tvrdí, že žádná válka neprobíhá. Dezinformátorům velmi dobře posloužila chyba 
ČT, která ilustrovala reportáž o evakuaci civilistů fotografií z Mikulčic poničených tornádem. 
Dokazuje podle nich, že válka je zcela smyšlená a je využívána českou vládou k utlačování 
vlastních obyvatel.
Vláda ČR je napadána za pomoc Ukrajině i uprchlíkům. Ti jsou zobrazováni jako zdravotní 
společenské, a tedy i bezpečnostní riziko. Další narativy zmenšují dopady pomoci Západu, snaží se 
od něj aktivně odrazovat, a straší Evropu energetickou a ekonomickou krizí. Dávají jasně najevo, že 
bez Ruska to nepůjde.
Proruské narativy tak nadále sledují jasné cíle: všemi možnými prostředky ospravedlnit vedení 
útočné války proti suverénnímu státu, zasít strach ve společnosti z podpory Ukrajiny zbraněmi, 
uprchlíků (s cílem vyvolávat vnitřní krize), a přesvědčit obyvatelstvo o nenahraditelnosti 
ekonomických vztahů s Ruskem (a působit tak proti rozšiřování sankcí či hledání alternativ k 
dodávkám RUS plynu).
Podle sledovaných facebookových skupin, které tlumočí proruskou propagandu se jeví, že Rusko 
bude i nadále hledat cesty pro ospravedlnění vedení války a převedení zodpovědnosti za páchání 
válečných zločinů, než řešení probíhající krize.

Sledované skupiny
hodnoty u FB skupin reprezentují počty jejich členů

Českoslovenští vojáci v záloze /…

Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je…

Česká kotlina

CZEXIT

Přátelé Ruska v České republice

Putin TEAM Czechia

Zdravotníci a sociální služby pro…

Češi, táhněme za jeden provaz

Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůr…

Nechceme fašistickou vládu

Fórum vlastenců.cz

Přátelé RF a Vladimira Putina (Rossija…
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*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.*



Dezinformace na Facebooku

Přehled hlavních narativů
Ukrajina nemá spojence. Pomáhat Ukrajině se nevyplatí 
a je to protiprávní.
- EU není vůči Ukrajině jednotná. Evropské státy ji nechtějí mezi sebe.
- ČR bude odstřižena od ruského plynu. Patří nám to, Rusko s námi má svatou trpělivost.
- Armáda ČR nesmí být expediční sbor pro války USA a NATO. Musí chránit naši vlast!
- Ten kdo podporuje aktivní zapojení ČR do občanské války na území bývalé Ukrajiny, ten má na 
rukou budoucí krev našich obětí případné ruské odvety za naše nelegální akce.
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Přehled hlavních narativů
Uprchlíci šíří nakažlivé nemoci. Ukrajinci jsou upřednostňováni před 
Čechy.
- Přináší s sebou nebezpečné choroby: HIV, žloutenku, tuberkulózu.
- Denně přichází do fakultní nemocnice až dva ukrajinští pacienti s HIV.
- České děti nebudou přijaty do školky. Není pro ně místo kvůli Ukrajincům.
- Volné sociální byty budou poskytnuty Ukrajincům. Když šlo o Čechy, žádné nebyly.
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Přehled hlavních narativů
Válka na Ukrajině je lež. Média i politici nám lžou.
- ČT použila fotografie z Mikulčic pro reportáž o evakuaci civilistů z Ukrajiny. Žádné pravé totiž 
nemají.
- Zpravodajství ČT, to jsou brutální dezinformace. Jaktože ty zmrdi, co to tam dali a nám všem lhali, 
už dávno nejsou vyhozený z práce?
- Ukrajinská ČT z Kavčích hor se zase předvedla. Jak tedy vznikaly záběry z Buči?
- Zelenskyj opět lže, v Kyjevě se vůbec neválčí.
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Přehled hlavních narativů
Ukrajina páchá zločiny. Ukrajinci jsou nacisti, fašisti, 
násilníci a vrazi.
- Ukrajinci najímají žoldnéře. USA jim platí 2000 dolarů za den.
- Ukrajinští vojáci mučí a střílejí civilisty a rabují. AZOV používá lidské štíty.
- O biologických laboratořích na Ukrajině se ví už léta. Byly od začátku hlavním cílem SVO.
- Buča, Kramatorsk a další masakry jsou vinou Ukrajinců. Zelenskyj řekl vojákům: střílejte v noci, 
aby to nebylo poznat, jako v Buči.
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