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Shrnutí
V souvislosti s 9. květnem se na českých facebookových dezinformačních skupinách často 
objevovaly připomínky konce druhé světové války a osvobození Rudou armádou. Současná válka je 
v souvislosti s tím interpretována jako osvobození Ukrajiny od nacismu.

Premiér Fiala je označován za vlastizrádce. Vláda nám dle těchto zdrojů lže, nebrání zájmy ČR, 
zavádí nesmyslná opatření a stará se o uprchlíky na úkor vlastních občanů.

Ekonomické sankce a další opatření, která Západ proti Rusku zavádí, podle dezinformátorů nemají 
žádné znatelné dopady. Ruské obchody jsou plné zboží. Trpět budeme naopak my, Evropané.

I nadále se prosazuje narativ o válečných zločinech páchaných nacistickou Ukrajinou. Dle 
dezinformátorů ukrajinští vojáci střílejí civilisty, naopak Rusové poskytují humanitární pomoc. 
Speciální vojenská operace úspěšně pokračuje v plnění vytyčených cílů. Ukrajincům se podařilo 
zničit důkazy o existenci biologických laboratoří.

Dezinformační skupiny tak nadále prosazují narativy ospravedlňující ruské válečné tažení na 
Ukrajinu. Snaží se odrazovat od jakékoli pomoci Ukrajině, válečným uprchlíkům, či zavádění sankcí 
proti Rusku. Opakováním uvedených narativů tak jednoznačně, otevřeně a dlouhodobě hájí ruské 
zájmy.

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
Fanklub Tomia Okamury a SPD

Fórum vlastenců.cz

Chceme obecné referendum bez…

Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůr…
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.*
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Přehled hlavních narativů
Rusové jsou osvoboditelé. Před nacismem zachránili 
Čechy, teď osvobozují Ukrajince.
- Rudá armáda nás zachránila před nacismem. Musíme přiznat Rusku zásluhy.
- Rusko se bránilo ve Velké vlastenecké válce a brání se i dnes, všichni okolo jsou fašisté.
- Rudá armáda = naši osvoboditelé. Pořád se omílají Američané, ale copak je Plzeň naším hlavním        
městem?
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Přehled hlavních narativů
Vláda nás vtahuje do války. Premiér Fiala je vlastizrádce, 
upřednostňuje zájmy Ukrajiny před svou vlastí.
- Premiér Fiala je nekompetentní blb, vlastizrádce, přisluhovač Západu, nekriticky podporuje 
Ukrajinu, neuctívá naše pravé sovětské osvoboditele.
- Fiala plní příkazy jiných a nás žene proti Rusku.
- Česká republika by podle Dublinských úmluv nemusela přijímat uprchlíky. Jde pouze o snahu 
premiéra Fialy jak si získat EU.
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Přehled hlavních narativů
Sankce poškozují více Západ než Rusko. Ruské 
ekonomice se daří.
- Sankce uvalené na Rusko z důvodu války jsou vhodnou záminkou pro odříznuti Evropy od fosilních 
paliv.
- Odtržením Německa od ruského plynu a ropy nebude Rusku způsobena žádná škoda. Utrpí pouze 
průmysl Evropské unie, který je na těchto surovinách životně závislý.
- V Rusku jsou i přes na něj uvalené sankce plné regály zboží.
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Přehled hlavních narativů
Ukrajinci jsou nacisté střílející zajatce a uprchlíky. 
NATO může za válku.
- Západ eskaluje konflikt a ignoruje jaderné hrozby. Rusko se brání proti NATO.
- Na Ukrajině se začínají bouřit jednotky. Mají za rozkaz zabíjet své spolubojovníky.
- Na Ukrajině byly biologické laboratoře, které měly vyvíjet biologické zbraně. Rusko je zničilo, a tím 
zachránilo svět.
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Přehled hlavních narativů
Uprchlíci nepotřebují pomoc. Jsou to mafiáni. Místo 
aby bojovali, jsou v Praze!
- Z Ukrajiny do Evropy míří mafie.
- Ukrajinští uprchlíci nejsou z válečné zóny, ukrajinští muži nebojují, jsou v Praze.
- Ukrajinští romští uprchlíci se derou na úřad pro podporu.
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