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Shrnutí
V uplynulém týdnu se na facebookových dezinformačních skupinách i nadále diskutovala 
především témata spojená s válkou v Ukrajině. Dále je doplnily oslavy Orbánova volebního 
vítězství, podpora Marine Le Pen a hrozby před očkováním proti COVIDu.
Ve spojitosti s válkou se aktivně diskutuje o válečných zločinech, ke kterým v Ukrajině dochází. 
Přispěvatelé a komentující přebírají ruskou propagandu, která dokáže tvrdit, že za masakry 
civilních obyvatel v Buči nebo Kramatorsku můžou ukrajinští nacisté a zároveň, že svědectví a 
průkazná videa jsou zinscenovaná a k ničemu takovému nikdy nedošlo. Příspěvky dále varují, že 
máme očekávat podobná odhalení, lze tedy skutečně očekávat, že přijdou.
Ve sledovaném období nadále posílila tvrdá kritika české vlády za kroky podporující Ukrajinu ve 
válce s Ruskem. Komentujícím se nelíbí především dodávky zbraní. Novým tématem je možná 
výstavba americké základy na našem území. Napadáni jsou především premiér Fiala a ministryně 
obrany Černochová. Do budoucna očekáváme rozvinutí a posilování tohoto narativu. Přítomnost 
cizích vojsk na našem území je vděčné téma, které v překrouceném kontextu útočí na NATO, 
obviňuje USA z okupace, hrozí jadernou válkou, a především sleduje velmi zřetelně viditelný 
strategický zájem Ruské federace.

Sledované skupiny
hodnoty u FB skupin reprezentují počty jejich členů

Českoslovenští vojáci v záloze /…

Přátelé Ruska v České republice

Česká kotlina

CZEXIT

Fanklub Tomia Okamury a SPD

Covidu se nebojíme, bojíme se opatře…

Na děti nám nesahejte!!!

Chceme obecné referendum bez…

Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůr…

Nechceme fašistickou vládu (dříve:…

Putin Team Czechia

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.*



Dezinformace na Facebooku

Přehled hlavních narativů
Ukrajinští nacisté vyvražďují vlastní obyvatelstvo, 
budou páchat další zločiny, aby vyprovokovali Západ k 
zásahům proti Rusku. Média nám lžou.
- Ukrajinské úřady připravují krvavou lázeň v Oděse. Brutální nacisté a žoldáci v uniformách ruské 
armády budou masově střílet, vyhazovat do povětří, bombardovat a vypalovat Oděsu spolu s 
civilisty, aby natočili a ukázali světu „krvavá zvěrstva ruských okupantů.“
- Bucha byla zinscenovaná provokace, další na řadě je Buryn. Možnými objekty útoku jsou 
průmyslová zařízení a civilisté.
- Video vyvráceno. Žádná ruská armáda, masové hroby v Buči jsou už od března.
- Ve zprávách nám lžou, používají staré záběry pro „ruské útoky“.
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Přehled hlavních narativů
Rusko je silné. Je v právu. Má mezinárodní podporu.
- Stovky lidí s vlajkami přišly podpořit Rusko ve Frankfurtu nad Mohanem.
- Dobrovolníci ze Sýrie, Venezuely, Peru nebo Nikaraguy jsou připraveni bojovat za Rusko proti ukrajinským 
psům.
- Tisíce německých aut v ulicích Berlína s ruskými vlajkami. Němci potřebují Rusy, nemají důvod je hanět.
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Přehled hlavních narativů
Totalitní vláda žene naši zemi do války a chudoby. 
Nesouhlasíme s dodávkami zbraní Ukrajincům. Češi 
jsou rukojmí, jsou utlačováni.

- Vláda nás do ekonomického chaosu a války tlačí záměrně.
- Kdo posílá dělostřelecké granáty, musí počítat s tím, že podobné dělostřelecké granáty dopadnou i 
na jeho hlavu.
- Vláda před námi tají výhodnou nabídku na ruský plyn. Může nás zachránit.
- Až se v naší zemi rozjede nacismus, budeme platit výpalné a sbírat na ulicích znásilněné děti a 
mrtvé. To je pro ty, co teď mávají vlaječkama.
- Vláda – tahle banda podvodníků vidí v Ukrajincích své budoucí voliče.
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Přehled hlavních narativů
Odmítáme umístění americké základny v České 
republice. Odmítáme americkou okupaci a cizí vojska 
na našem území.
- Umístění základy zvyšuje riziko útoku na Českou republiku.
- Revanšistická sběř tankama zásobující Banderstán tady chce postavit ušáckou základnu. Tam 
mám tušení, že tohle vy svině neustojíte!
- Česká vláda, jednáním o základně NATO na naše, území, opakuje okupaci Sovětskými vojsky.
- Skutečně suverénní země nemá na svém území základy cizích vojsk.
- Ne základnám! 22 let stačilo! Nechceme být jaderným terčem!
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Přehled hlavních narativů
Ukrajinští uprchlíci seberou Čechům práci. Jsou 
nevděční. Neměli důvod opouštět Ukrajinu. U nás je 
nechceme.
- Nenechám si vzít svou českou hrdost, nebudu dávat přednost uprchlíkům. Je to banda idiotů, kteří svou 
vlast rychle vyměnili za cizí zem.
- Ukrajinci se hlásí o práci. Češi musí počítat s tím, že v restauracích budou mluvit anglicky.
- Ukrajinští nacisté působí v Liberci!
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