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»Česká vláda dobře věděla, že Ukrajina zaútočí na 
Rusko.«

»Andrej Babiš bude příštím prezidentem.«

»Na Ukrajině byly USA biologické laboratoře.«

»USA vše řídí. Zbraně pro Ukrajinu jsou špatné. Hrozí 
mobilizace!«

»Evropa je nejednotná, Západ je v rozkladu a jeho 
nadvláda končí.«

»Očkování proti COVID je škodlivé. Lidé umírají.«

Hranaté závorky v textu značí interpretaci analytika. Odrážky uvádějí přesné citace příkladů daného narativu, v odstavci pod 
příklady je shrnutí narativu. V následující části se nachází případné porovnání s děním v ruském informačním prostředí. V příloze 
č. 2 jsou vloženy ilustrativní příklady příspěvků.



Shrnutí
Nejvýznamnějším tématem sledovaných dezinformačních skupin na sociálních 
sítích byla, stejně jako v předešlých obdobích, válka na Ukrajině. Nejnovější narativ 
hovoří o tom, že vláda ČR věděla o začátku války přinejmenším počátkem února 
2022, podle ujednání z 1. 2. 2022 s Ukrajinou o ošetřování ukrajinských vojáků.         
Z toho dezinformátoři vyvozují, že už tehdy bylo rozhodnuto o útoku Ukrajinců na 
Rusko a počítalo se s jejich zraněnými a mrtvými, přičemž vláda ČR o tom, na rozdíl 
od jiných velmocí, věděla. Rusko této události předešlo vlastní invazí, a tedy se 
pouze bránilo. Ukrajina je obviňována z toho, že vše, co zveřejňuje, je jen klam a lež. 
Ukrajinci klamou, zastírají a podvádějí ve snaze získat si mezinárodní podporu         
a očernit Rusko. Ve spolupráci s USA pak odmítají všechny výzvy k jednání o příměří 
s Ruskem.

Dalším významným tématem byly nastávající prezidentské volby. Většina příspěvků 
se shodovala, že nejlepším kandidátem je Jaroslav Bašta, který odvolá vládu, ukončí 
válku a zamezí bídě, jako menší zlo by pak volily Andreje Babiše. Silné útoky byly 
naopak namířeny proti Petru Pavlovi, v menší míře i proti Danuši Nerudové. Ostatní 
kandidáti byli ponecháni bez povšimnutí.

Překvapivě opět dostály popularitě i příspěvky o biologických laboratořích na 
Ukrajině, zřízených USA. Doprovázely je ironické glosy a memy, že USA hledaly 
zbraně hromadného ničení, tedy i biologické zbraně po celém světě, načež je nalezly 
na Ukrajině. Odezvu nalezl i fakt odstranění pomníku Kateřiny II. v Oděse – zde jsou 
Ukrajinci obviněni, že chtějí přepsat historii.

V Brazílii vtrhli nespokojení voliči bývalého prezidenta Bolsonara do státních 
institucí, což dezinformační příspěvky, zřejmě z nedorozumění, popisují tak, že USA 
chtějí začít novou válku. Společným jmenovatelem souvisejících příspěvků je 
nenávist vůči USA, kapitalismu, pětikoalici, kterým slibuje budoucí vojenský tribunál.

V neposlední řadě se neustále vyskytují příspěvky hanící v podstatě jakékoliv 
očkování, tedy nejen proti COVID-19. Má jít o celosvětové spiknutí v rámci kterého 
se zlikvidují veškeré státní i osobní suverenity. Prostřednictvím nadnárodních         
a vymyšlených chorob, např. ptačí chřipka apod., nás mají plánovaným vybíjením 
chovů připravit o domácí velko i malozemědělství. Je zde silný motiv politiků, kteří 
chtějí pouze zakazovat a nařizovat.
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Hlavní narativy na Facebooku

Narativ 1

Česká vláda věděla předem o chystaném útoku ukrajinské armády, ovšem Moskva plán Ukrajinců 
překazila spuštěním vlastní invaze. Ukrajinci lžou, fingují údajná ruská zvěrstva a blokují jednání      
o příměří.









Česká vláda Petra Fialy věděla o chystaném útoku ukrajinské armády na Krym a Donbas 
měsíc dopředu, ale Moskva ten plán překazila spuštěním vlastní invaze! Důkazem je 
mezistátní smlouva podepsaná mezi ministerstvy obrany ČR a Ukrajiny ze dne 1. 2. 2022, tedy 
23 dní před ruskou invazí! Ve výbušné smlouvě se píše o ošetřování zraněných ukrajinských 
vojáků v ČR a o převozu ostatků na Ukrajinu! Smlouvu podepsal přímo Zalužný, takže vláda 
Petra Fialy musela vědět o chystané invazi Ukrajinců, jak o tom informoval Kreml a Sergej 
Naryškin z ruské rozvědky!
Provokácia Ukronáckov! Počas vianoc vykopávali v obciach Kaz.Lopaň, V. Burluk, Šipovaté     
a Chatnoe telá zesnulých, znetvorili ich a vytvárali z nich masové hroby, s cieľom obviniť          
z masakra RF!
Stejně, jako v Buče to dělají od začátku, ale nikdo to nechce vidět.
Poté, co Zelenský odmítl příměří, uživatelé Twitteru v USA vyzvali, nepomáhat více 
ozbrojeným silám Ukrajiny.

Komentář

Podle příspěvků na sledovaných skupinách vláda ČR dobře věděla, že se chystá ukrajinský útok 
na Krym, Donbas apod.; Rusko se správně rozhodlo, že ukrajinskému napadení předejde 
vlastním útokem. Vláda ČR se na tom měla s Ukrajinou dohodnout i smluvně – úmluvou            
o ošetřování jejich vojáků. (Obr. 1) Ukrajinci jsou mistři v kamufláži – inscenují vraždění 
vlastních obyvatel, ale ve skutečnosti za tím stojí sami. Dokonce neváhají vykopávat ze 
hřbitovů starší mrtvoly a aranžovat je ve snaze obvinit ze spáchání válečných zločinů vojáky 
Ruské Federace. Prezident Zelenský přitom odmítá možnost příměří. V souvislosti s výše 
uvedeným je napadána současná vláda ČR v čele s premiérem P. Fialou.
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[Tento narativ se snaží znevěrohodnit Ukrajinské vedení, ale i vládu České republiky. Podsouvá, že 
Rusko muselo vojensky zakročit, a vlastně nemělo jinou možnost.]













Mimořádný lidský hnus. Cíl Babiš. V akci řada „demokratů“ a novinářů. Co kdyby šlo o vaše 
dítě?. „Demokratická elita a její metody“. Manipulace s psychiatrickou diagnózou.
Již brzy. Andrej Babiš prezidentem. Zproštěn obžaloby.
Skandál Nerudové nabral obrátky. Víc peněz, než u Čapího hnízda. 84 doktorandů ekonomie 
ročně!
Petr Pavel sám o sobě říká, že nemá ambici být prezidentem a že se nedokáže pohybovat          
v politickém prostředí. Tak proč kandiduje??? Agent Pávek přesně týden poté, co nás obsadí 
zelení mužíčci z vesmíru.
Proč už dávno „šéf“ odborů Středula nevyhlásil generální stávku? Páč je členem ASPEN 
INSTITUTU! Je čas tohoto gaunera sundat z jeho pozice!

Narativ 2

Andrej Babiš bude brzy prezidentem - čachry a manipulace kavárny tomu nezabrání, navíc byl 
konečně zproštěn obžaloby. To, co vyšlo najevo na Danuši Nerudovou, je skandální. Lže stejně, 
jako prodávala tituly. Generál Pavel je také lhář, převlékač kabátů - a nikdy do politiky nechtěl. 
Dokonce i kandidát (bývalý) Středula je špatný - pracuje pro fašistický Aspen institut.

Komentář

Trend, který je zřejmý téměř celou dobu předvolební kampaně. Petr Pavel, Danuše Nerudová, ale 
i Josef Středula jsou nepřijatelní prezidentští kandidáti. Řídí je odjinud – ze Západu, zaprodají 
nás. Jde o jejich loutky. Pravý vlastenecký kandidát je pouze Jaroslav Bašta, popř. jako menší 
zlo Andrej Babiš. (Obr. 2)
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[Tento narativ v podstatě lidem říká, že volit je možné pouze Baštu či Babiše. O dalších kandidátech 
(vyjma Pavla a Nerudové) se příspěvky vůbec nezmiňují.]









Nejen na Ukrajině, ale na celém světě, kde dovolili USA vybudovat základny, kde jsou součástí   
i laboratoře zkoumající biologické zbraně a zejména CITLIVOST jednotlivých genotypů lidí na 
různé biologické zbraně - viry a bakterie. COVID je jen aplikace geneticky upraveného viru 
záměrně aplikovaná v Číně a asi se tak úplně nepovedla i když právě v Číně se množí tento vir 
nejlépe.
USA při hledání biologických zbraní rozmlátily půlku světa, aby je nakonec našly ve vlastních 
laboratořích na Ukrajině.
Nenávisť gumuje historické vedomie. Banderovskí fašistický smradi v Odese na rozkaz úradov 
v noci, pod rúškom tmy „odištalovali“ pamätníky Kataríny II. (Kataríny Veľkej – ruskej 
imperátorky, ktorá mimochodom nebola z Ruska, ale pochádzala z rodu Anthalsko-Zerbského) 
a nejvýznamnejšiemu ruskému vojvodcovi – generalisimovi Alexandrovovi Suvorovovi

Narativ 3

USA měly biologické zbraně v laboratořích na Ukrajině - přitom je údajně a předstíraně hledaly 
dlouhá léta po celém světě. Fašisté na Ukrajině chtějí zničit historii.

Komentář

Tento narativ se objevuje dlouhodobě – je součástí hluboké konspirační scény. V druhém plánu 
navozuje dojem, že vlastně Rusko v zájmu celého světa muselo zasáhnout na Ukrajině; aktivity 
údajných ukrofašistů s podporou USA přesáhly všechny meze. Podporu má mít toto tvrzení i ve 
skutečných událostech na Ukrajině, kde se zbavují historického sovětského a ruského dědictví.

[Je zde snaha shodit vinu za zneužívání zbraní hromadného ničení na USA a odvést pozornost od 
aktivit Ruska. Opakuje se konspirace o zneužití viru COVID-19, a o fašistických tendencích na 
Ukrajině.]
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Viktor Orbán: Kto posiela zbrane, zapája sa do konflitktu
USA zase někde rozpoutává další válku – protestující vtrhli do nejvyšších brazilských úřadů
Vojenský převrat se blíží. Vláda půjde před vojenský tribunál. /profil Václav Tichota/
Nepůjdu bojovat za tuto sebranku politiků,ani za naší zem,protože už žádnou nemáme vše 
prodali a rozdali.Pi Černochová může jít s pětidemolici sama.
Ja som prisahal vernosť pracujúcemu ľudu s nie kapitalistom a tobôž nie USA .
Lidé protestovali proti Americké základně na Mošnově a teď po podepsání dohody je tady 
budeme mít legálně! Doufám že se těšíte na Amíky volně se prohánějící po naší vlasti. 
Černochová se už třese blahem aby mohla podepsat! S tou mrchou ve vedení obrany už dávno 
měli vyrazit futra!

Narativ 4

USA se snaží rozpoutat další válku, tentokrát v Brazílii. Ruku v ruce s nimi se státy EU, včetně ČR 
vojenskou podporou Ukrajiny čím dál víc zapojují do konfliktu. Dodávky zbraní na Ukrajinu jsou 
špatné, stejně tak výcvik jejich vojáků. Češi i Slováci mohou být mobilizovaní!

Komentář

V podstatě jde o adoraci izolacionismu. Čerstvě se připomíná neúspěšný pokus o uchvácení 
moci některými Brazilci. Poněkud překvapivě jsou v této souvislosti zmiňovány USA. Jako          
v minulých obdobích slouží za vzor Viktor Orbán – vzhledem k událostem minulého roku – jako 
zástupce RF v EU a v NATO, který je zdrženlivý v sankcích proti Rusku. Vyvolává se falešný spor, 
že se uvažuje o zřízení základny NATO u Ostravy.

[Pokračuje podpora nepokojů, kdy lidé při akcích proti establishmentu berou spravedlnost do svých 
rukou. I zde jsou napadány USA. Vzorem je Viktor Orbán.]
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Média a vládní experti lžou. Tvrdí, že očkování dětí genetickými vakcínami probíhá v celé EU 
jinak. Opak je pravdou. Česko je nejméně opatrné. (infakta.cz)
Zakazuje se: Vycházet z domu; Opustit zemi; Stýkat se s přáteli; Chodit do hospody; Být           
u porodu; Chodit bez roušky; Chodit na fotbal; Koupit si pivo ve stánku; Chodit do divadla bez 
očkování; Opustit okres….
Dřív se to mazalo. Teď to zaznělo naplno. Covid je z laboratoře (Prymula).
Kodex Alimentarius tajně přijatý po roce 2000. O nás, bez nás! Chtějí nám pod různými 
záminkami vzít možnost cokoliv pěstovat. Jediným výrobcem potravin se mají stát fašistické 
nadnárodní korporace. Tím globalisté získají absolutní kontrolu nad potravinami, vodou, 
energiemi a budou kontrolovat a vydírat lidstvo. Kdo nepřijme jejich zločinný nový světový řád, 
nesežene nic k jídlu, pití a příjde i o střechu nad hlavou. Ještě musí zakázat peníze, aby mohli 
kontrolovat co kupujeme a blokovat naše výdaje, pokud nebudeme mít správný morální kredit! 
Ptačí chřipka? Zákaz pěstování drůbeže! Prasečí chřipka? Zákaz pěstování prasat! Slintavka, 
kulhavka, nemoc šílených krav, antrax, vzteklina a zakážou nám pěstovat jakákoliv zvířata! Vše 
pro naše dobro! A brzy se zjistí, jak nebezpečné byly GMO a tak zakážou pěstovat i ovoce         
a zeleninu, protože to bude muset být vysoce kontrolované, aby se zabránilo šíření GMO. 
Máme se na co těšit! Je to pro naši bezpečnost, jak by řekl Hitler.
A takových podvodů je tu víc.Proč se zakazuje volný chov drúbeže? Udajně kvůli ptačí 
chřipce,kde je? Kde řádí? Jde jen o likvidaci domácích chovů. No a další bychom taky našli.
Přesně. Nicméně, nařízení není zákon!! To už tady bylo za podvodu ,,nCOV,
Já osobně na ně seru. Pokud chtějí zakázat šíření ptačí chripky, kterou roznaseji volně žijící 
ptáci, meli by nejdříve izolovat je. Tupohlavci. Rekla to přesně, hrají si na bohy a přitom jde      
o omezování soběstačnosti lidí.

Narativ 5

Očkování je zlo, především pro děti. Naštěstí skončily zákazy politiků. Virus unikl z laboratoří ze 
spolupráce Číny s USA. WHO je nebezpečná organizace, chce zlikvidovat státní suverenity. Po 
Covidu je zde snaha pod záminkou ptačí chřipky likvidovat zemědělství a ovládat lidi.

Komentář

Mnoho se nemění - snad jediná změna je přítomnost poměrně nového webu infakta.cz. Jinak je 
to téměř bez novinek. Očkování jsou špatná, zlo, důraz na možnou škodlivost je vztažena 
především k dětem. (Obr. 3) Nově přistoupil poukaz na ptačí chřipku; má jít o plánovanou 
likvidaci našeho zemědělství, ze strany EU. Média a vládní experti nám lžou. WHO je pochybná 
organizace, spolupracuje na ovládnutí národních států.

[Za těmito příspěvky je snaha znevěrohodnit instituce.]
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Je zapotřebí rychlá a bezproblémová porážka Ukrajiny. Musí se podvolit Rusku – pak budou její 
občané v bezpečí.
Celistvost Ukrajiny je zaručena jen vítězstvím Ruska. Každé dodávky zbraní ze Západu jen 
prodlužují utrpení Ukrajinců. (Obr. 4)
Ukrajinci budou nadále sloužit jako spotřební materiál

Narativ 1

Jen rychlá porážka Ukrajiny a vítězství Ruska mohou zachovat celistvost Ukrajiny a ochránit 
životy milionů jejich občanů.

Hlavní narativy na Telegramu

Komentář

Zde se uplatňuje vliv slovenského Telegramu – jako ovšem i jinde. Zdá se, že z jejich prostoru     
k nám nejdřív pronikají proruské vlivy.
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[Výstupem je, že nemá smysl stavět se Rusku Nakonec to i Ukrajina pochopí – je to v zájmu státu         
i jeho obyvatel.]

Narativ 2

Krize na Ukrajině nemá vojenské řešení, politika zaplavování Ukrajiny zbraněmi je šílenství. 
Rusko, které se pouze brání napadení, je jediná země, která může ve válce vyhrát.











Ukrajinci hajlují svému führerovi Zelenskému. Západ se tváří, že nacismus na Ukrajině neexistuje. 
Nikdo nemá sílu porazit Rusko. Rusko je jediná země, která může bojovat až do samého konce. To, co 
Rusko začalo na Ukrajině není válka, ale vojenská operace, protože kdyby to byla válka, Ukrajina by už 
neexistovala. To NATO, EU a USA zahájily válku proti Rusku. Putin pouze chrání svůj lid a svou zemi. Je 
hloupé myslet si, že zbraně ukončí válku. Ti, co dodávají zbraně na Ukrajinu jsou stranami konfliktu.
Ukrajina je baštou fašismu, nacismu a banderismu, uznávají sami Ukrajinci v parlamentu.
Rusko se připravuje na válku, včetně jaderné už od roku 2014. Dožijeme se konce roku?
Příměří a Minské dohody byly dodržované jenom s cílem získat čas na vyzbrojení Ukrajiny. NATO 
připravuje válku s Ruskem. Jak bude nedostatek Ukrajinců, postupně nás do války naženou všechny.

Komentář

Děláme jako Západ, chybu, že podporujeme Ukrajinu. Rusko je v právu, nemůže prohrát. 
Fašistická Ukrajina nezasluhuje ničí pomoc. (Obr. 5)

[Narativy nastiňují odhodlání Ruska bojovat klidně i dlouho a až do konečného vítězství, i proti NATO   
a EU, bez ohledu na možné ztráty, v druhém plánu se zmiňuje i možnost jaderného konfliktu]



Dezinformace na sociálních sítích29. 12. 2022 – 12. 1. 2023

Narativ 3

Globální elity vedou válku proti lidem. Absolutní tyranie se připravuje!





Digitální identita, digitální měna, sociální kredit, smart cities, transhumanismus, kriminalizace 
názoru. Nyní hrozí kybernetická pandemie!
Globální očkovací pasy, KTDI (koncept světového ekonomického fóra) a dosažení úplné 
kontroly nad cestováním

Komentář

Světové elity nám chtějí sebrat svobodu, a uvrhnout nás do digitálního otroctví. Očkování           
a všelijaké verze digitálních identit nám k tomu dopomohou. (Obr. 6)

[Zde opět figuruje snaha vyvolat nedůvěru k institucím.]

Narativ 4

Důsledky vakcinace jsou poškození zdraví, infarkty a náhlá úmrtí dospělého člověka, přeočkování 
slouží k zabíjení dětí a k penzijní reformě.











Všechny vakcíny jsou podvod, jelikož viry nebyly nikdy izolovány.
Lidi je čím dál těžší přesvědčit o tom, aby se dali naočkovat, a tak se do potravin bude 
pumpovat mRNA.
Podnikatelé ovládli nemocnice a mastí si tak kapsy.
Nová forma viru dokáže obcházet imunitu získanou očkováním. Země s  největší mírou 
očkování mají nyní největší úmrtnost.
Zdravotnictví je zmanipulované a podílí se na genocidě, jsme součástí experimentu!učástí 
experimentu!

Komentář

[Zde opět figuruje snaha vyvolat nedůvěru k institucím, k vědeckému poznání, tentokrát 
obohaceno o údajnou hamižnost podnikatelů ve zdravotnictví.] (Obr. 7, Obr. 8)



PŘÍLOHA Č. 1
 
Hodnoty reprezentují počty členů v tisících, znaménko +/- ukazuje trend přibývání/ubývání členů skupiny.
 

Monitorované facebookové skupiny 

Spojujeme český národ

Česká kotlina

Přátelé RF a Vladimíra Putina (Rossija
Friends)

Přátelé Ruska v České Republice ...

Antikavárna

Českoslovenští vojáci v záloze /
Československí vojaci v zálohe

Anastasia, paměť lidstva,
Člověk-tvůrce a rodové statky

Svoboda je stav vědomí

CZEXIT

Nechceme fašistickou vládu

Fanklub Tomia Okamury a SPD

Chceme obecné referendum bez
omezení tématu referenda
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Info.z.netu.predat.svetu

KTV – Media - cZ

Lubomír Volný

InfoVojna

Judita Laššáková

Kocky sú hodené

KSB Správy

Kulturblog

Luboš Blaha

(emoticon české vlajky)

Absurdni svet

AC24.cz

BezPressu.news

Blog investigatívnej žurnalistiky

Casus Belli Live

CESKO❤ SLOVENSKA❤…

Co neMÁTE vědět

Slovensko NEWS-FRONT.INFO

Černohorský Nezdolný Jiří

Danny Kollar

Český Těšín Chraňme naše děti

Česká Kotlina

Covid 1984 budujú svet podľa Geor…
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Monitorované telegramové skupiny 
 



PŘÍLOHA Č. 2
Ilustrativní příklady příspěvků
Obr. 1, Facebook

Obr. 2, Facebook
FB skupina Českoslovenští vojáci v záloze / Československí vojaci v zálohe
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FB skupina Českoslovenští vojáci v záloze / Československí vojaci v zálohe



Obr. 3, Facebook

Obr. 4, Telegram
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Obr. 5, Telegram

Obr. 6, Telegram
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Obr. 7, Telegram
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Obr. 8, Telegram


