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Shrnutí
I na přelomu března a dubna na facebookových dezinformačních skupinách dominovalo téma války. 
Jediným narativem, který se netýkal válečného konfliktu na Ukrajině, byla oslava vítězství Viktora Orbána 
v maďarských volbách. Tento narativ se prolínal všemi skupinami, od těch covidových, přes politické, až 
po ty otevřeně proruské.
Rostoucí trend mají počty příspěvků věnující se ukrajinským uprchlíkům v Česku, a to především v 
kontextu dopadů na životy obyčejných lidí. Zpochybnění války se ukazuje na tom, že Ukrajinci jsou 
označováni za ekonomické migranty, kteří přicházejí z míst, kde nezazněl jediný výstřel. Jsou nevděční, 
nechtějí pracovat, pro dávky si jezdí v drahých autech a vystěhovávají spořádané české samoživitelky z 
přidělených bytů. 
Další narativy jsou pak namířeny proti české vládě. Ta se podle komentátorů ve sledovaných skupinách 
dopouští vlastizrady, když podlézá Západu a odmítá platit rublem za ruský plyn. Ve skupinách jsou právě 
vidět rostoucí obavy z ekonomických dopadů války. Na vině je vláda.
Nadále se rozvíjí narativ, který obvinil USA ze založení a vedení tajných vojenských biologických 
laboratoří na území Ukrajiny. Od prvotních konstatování, že se takové laboratoře našly, přes obvinění USA, 
že se na jejich provozu podílely, se nyní dostáváme k další verzi, která tvrdí, že Pentagon chtěl biologické 
zbraně v nich vyvinuté použít na útok proti Rusku. To má ještě jasněji než předtím dokázat, kdo je v 
tomto konfliktu na straně morálky a práva, a kdo je naopak zloduchem, se kterým je třeba se rázně 
vypořádat.

Sledované skupiny
hodnoty u FB skupin reprezentují počty jejich členů
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Přátelé Putina v České republice

Česká kotlina
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Češi, táhněme za jeden provaz

Fanklub Tomia Okamury a SPD

Covidu se nebojíme, bojíme se opatře…

Na děti nám nesahejte!!!

Chceme obecné referendum bez…

Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůr…

Toto není naše vláda

Putin Team Czechia

NEOČKOVANÍ CZ, SK pro MÍR ! NE…

Fórum vlastenců.cz

Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je…

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.*
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Přehled hlavních narativů
Ukrajinští uprchlíci přišli kvůli penězům, žijí na úkor 
českých občanů. Jsou hrozba, jsou to nacisté.
- Na začlenění ukrajinských dětí se dá víc peněz než na sociální dávky pro naše české děti.
- Ukrajinci čekají u úřadu práce na sociální dávky. O práci zájem nemají.
- Uprchlíky vyzbrojené islámem jsme vyměnili za uprchlíky vyzbrojené kalašnikovy.
- Tady jsme doma my! Češi.
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Přehled hlavních narativů
Fialova vláda může za zdražování. Čechům hrozí hlad, chudoba, 
nezaměstnanost. Odmítnutí platit za plyn rublem je trestným činem.
- Fiala se paktuje s USA, podlézá Bidenovi, budou nám dodávat 5x dražší plyn.
- Drasticky se zdražuje. Může za to Fialova vláda.
- Petr Fiala se stává jedním z organizátorů nelegálních obchodů se zbraněmi.
- Pokud vláda odmítne platit za ruský plyn rublem, dopustí se trestného činu. Jediným řešením je 
bezpodmínečná demise vlády. Čeká nás inflace, nezaměstnanost, šílená drahota.
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Přehled hlavních narativů
Orbánovo volební vítězství je úspěchem zdravého 
rozumu, Orbán je zachráncem Evropy.
- Orbánovo vítězství je zasloužené, další by mohla být Marine ve Francii, pak se svět začne vracet k 
normálu.
- Chvála pánu, EU se začíná rozpadat, Orbán se stává zachráncem Evropy!
- Alespoň jeden normální národ v EU, který se nenechal oblbnout slepencem demoralistické opozice 
jako u nás.
- Liberální fašistická žumpa dostala v Maďarsku pořádnou nakládačku ve volbách.
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Přehled hlavních narativů
Masakr civilistů v Buči je nahraný. Mrtvoly jsou buď 
komparzisté, nebo si je Ukrajinci povraždili sami
- V Buči jsou komparzisté. Sledujte ve zpětném zrcátku, oživlá mrtvola.
- Dostávají miliardy od Putina za tranzit a nedokážou angažovat pořádný herce, který vědí, že dokud 
se točí, tak se nemůžou hýbat?
- Dochází k naprosté manipulaci a cenzuře. Proč by Rusové vyvraždili ty, kterým dávali předtím jídlo 
a humanitární pomoc?
- Civilisty ve městě Buča zavraždili sami Ukrajinci dělostřeleckých ostřelováním.
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Přehled hlavních narativů
USA mají na Ukrajině vojenské biologické laboratoře. 
Chtěly je použít k útoku na Rusko
- Ministerstvo RF zveřejnilo důkazy o tajných biologických laboratořích na území Ukrajiny.
- USA při hledání biologických zbraní rozmlátily půlku světa, aby je nakonec našly ve svých laboratořích na 
Ukrajině.
- Pentagon plánoval využít svoje biologické laboratoře na Ukrajině k útoku na Rusko.
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Přehled hlavních narativů
Ukrajinci v čele se Zelenskym jsou nacisté. Vybízejí ke 
genocidě Rusů, páchají zvěrstva na vlastním 
obyvatelstvu, mučí válečné zajatce.
- Zelensky je sionistický žid, který podporuje neonacistický AZOV.
- V ukrajinské televizi citují Adolfa Eichmana a vybízejí k vyvražďování ruských dětí.
- Ukrajinci páchají zvěrstva na vlastním obyvatelstvu. Zařizují si bojové pozice v bytovém sektoru a 
ostřelují vícepodlažní budovy.
- Vlastizrádce, zaprodance, kolaboranty a fašisty poznáte podle toho, že naši státní vlajku (českou), 
vyměnili za vlajku fašistické Ukrajiny.
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Přehled hlavních narativů
Sankce Rusku neuškodí. Rusko je silné, ekonomicky i 
morálně, díky chytrým krokům Putina ještě zbohatne. 
Rusové jsou dobří, chytří, spravedliví a jsou v právu.
- Odchod McDonaldu využili Rusové kreativně, založili si vlastní fastfood, který bude kvalitnější a levnější.
- Putin: žádám ukrajinské občany, aby se chránili. Banderovské gangy připravují teroristické činy v obytných 
čtvrtích Kyjeva. Budou je prezentovat jako dílo ruské armády.
- Sankce Rusko nepoškodí, zboží v ruských obchodech je dostatek.
- Rusko objevilo obrovské naleziště zemního plynu a ropy. Do deseti let bude RF nejbohatší a nejvýkonnější 
ekonomikou na světě.
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