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»Hrozí nám válka, mobilizace. Naši muži budou bojovat 
na Ukrajině.«

»Ukrajina chce vyvolat konflikt mezi Ruskem a NATO.«

»Rusko vede svatou válku proti Zlu. Jeho armáda 
vítězí.«

»Podvodné prezidentské volby, ovládají je Aspen, CIA, 
NATO, Soros«

»Rusko má vynikající ekonomické výsledky, sankce jsou 
neúčinné.«

»Velvyslanec Stropnický hostil Žarko Jovanoviče.«

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.

Dominující manipulativní nepřátelské narativy



Shrnutí
Válka na Ukrajině zůstává dlouhodobě stálicí sledovaných dezinformačních skupin 
na sociálních sítích. V tomto období téměř vytlačila jiná dříve akcentovaná  témata, 
jako např. migrace, LGBT, COVID-19, Euro. Narativy se ovšem oproti dřívějším 
obdobím překlopily do polohy, která navazovala na probíhající prezidentské volby. 
Nově je komunikována především možnost, že přímo našim lidem hrozí válka, 
mobilizace, muži budou bojovat na Ukrajině. Tuto kartu vytáhnul protikandidát Petra 
Pavla Andrej Babiš, a sledované kanály mu v tom přizvukují.

Pokračuje znevěrohodňování vojenské pomoci Ukrajině. Na jedné straně jsou 
uvažované dodávky – aktuálně tanků – údajně zbytečné a nic nezmění, ovšem 
současně se tím podle proruských kanálů Západ dopouští velké chyby. Tedy se 
podporovatelé Ruska takové podpory velmi obávají. Současně ovšem výrazně 
rezonuje, že Rusko je silné, odolné, a že může ve válce pokračovat celé roky. Ukrajina 
je líčena jako zkorumpovaná krajina vzývající fašistické tradice. Kvůli její podpoře 
můžeme přijít o všechno.

Na stole je rovněž téma, že Ukrajina chce vyvolat konflikt mezí Západem - NATO       
a Ruskem. V pozadí je myšlenka, že evropské země nemají vlastní politiku, ale jsou  
v područí USA. Čím dál víc se objevují příspěvky, že Rusko vede svatou válku, proti 
Zlu ze Západu, a že vítězí. Ruku v ruce jde teze, že Rusko má vynikající ekonomické 
výsledky, což podporuje jeho silnou pozici.

Řada příspěvků navozovala dojem, že celé české prezidentské volby jsou podvod. 
Všechno řídí představitelé NATO, Aspen institutu – potažmo jejich členů či příznivců, 
CIA a George Sorose. Naše média, včetně vlády premiéra Petra Fialy, jsou v jejich 
vleku. Objevují se výzvy k násilí, zatím opatrně formulované, ale jsou zachyceny i na 
českém Facebooku, což je prostředí pro jejich rychlé šíření.

Překvapila pravdivá zpráva, že velvyslanec Martin Stropnický v Izraeli přijal předního 
proruského dezinformátora Žarko Jovanoviče, který stojí za Raptor TV; z jejich 
setkání existuje fotografie, což Jovanovič neváhal zveřejnit a zúročit.

Znatelně poklesly počty příspěvků týkající se COVID-19 a očkování.
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Hlavní narativy na Facebooku

Narativ 1

Hrozí nám válka a mobilizace. Naši muži budou posláni do války na Ukrajinu. Jde o komplot vlády, 
která si válku přeje, a proto chce protlačit na Hrad svého kandidáta Pavla, který jako generál po 
válce touží.















Pospojujme si to všechno dohromady. Fiala a Černochová chtějí válku, proto tlačí generála na 
Hrad. Velkopodnikatel by se jim postavil, protože ho drtí nesmyslné sankce.
Pavel Novotný: Mně by nevadila mobilizace a posílání synů na Ukrajinu. Tak je válka a sousedi 
si mají pomáhat. Voliče AB bych za Ukrajince měnil.
Černochová chce armádní registr branců: Jasně Ukačka si tu budou válet šunky a pobírat 
peníze z našich daní a kluci za ně budou mašírovat. Ty si kurevsky jebnutá blbka.
Vláda s generálním štábem nás chystají na válku. Proto budu tím spíše sdílet a podepisovat 
petici Matěje Stropnického, Mír a spravedlnost.
Jestli si chce tahle zelená guma zahrát na vojáky, tak ať si vezme plnou polní a táhne na 
Ukrajinu a Českou republiku a její občany do toho netahá !!!
Fiala i Pavel jsou loutky v rukou tzv. „kolektivního Západu“.
Co kdybychom se dali do kupy a těm zkurvencům to jejich chrastění zbraněmi zarazili, ale 
kecáním na fcb toho nedosáhnem.

Komentář

Nejvíce se vyskytovaly zjevné dezinformační příspěvky, že v případě zvolení Petra Pavla 
prezidentem ČR vláda společně s ním připraví mobilizaci. Naši branci budou rukovat na Ukrajinu, 
z toho, že Pavel je generál ve výslužbě dovozují, že touží po válce. Tlačí nás do toho Západ. 
Výslovně jsou napadáni také ministryně obrany Jana Černochová, náčelník Generálního štábu 
Karel Řehka, ale např. i Pavel Novotný. Jako prezidentský kandidát je podporován Andrej Babiš, 
kladně je hodnocena iniciativa Mír a spravedlnost. Kritika je často vulgární.
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Tento narativ vyvolává strach z války a míří přímo proti volbě prezidenta ČR Petra Pavla i proti vládě. 
Dezinformuje, že se chystá mobilizace a přímé zapojení českých občanů do bojů na Ukrajině.]

















Martin Stropnický: Pokud budeme trvat na vítězství Ukrajiny, čeká nás velká válka. Naše výzva 
chce politiky přimět k diplomacii, uvítal bych podpis Andreje Babiše.
Analytika je neúprosná věc a čísla mohou mluvit sama za sebe. (Co všechno ruská armáda 
dobyla a zničila).
Srat se do ruska je blbost, nikdy to nedopadlo dobře.
USA chce bojovat do posledního evropana. Generál Pavel zařídí do posledního Čecha.
RF se zjevně - na základě informací, jež jsou nám nedostupné - připravuje k vážnému , velmi 
vážnému , konfliktu. Poseidony jsou naložené a opustily stálou základnu. Něco se mi na této 
situaci nějak nelíbí. Do toho všeho ta neskutečná manipulace kolem jisté "volby".
Kéž by jim ten smích dlouho vydržel. Řekl bych ale že Rusko se připravuje na skutečnou válku. 
Skoro to vypadá na hru se zakončením ,,šach - mat''.
Na rozdíl od států NATO , Rusko systémy PVO má. A řekl bych že i fungují, oproti těm šrotům 
co má NATO.

Narativ 2

Systémy NATO jsou šrot, vyzbrojování Ukrajiny je chyba. Rusko se připravuje na skutečnou válku 
– jeho armáda nemůže být poražena.

Komentář

Setrvalý trend, který představuje Ruskou armádu jako silnou a nepřemožitelnou. Podobně je 
Rusko jako stát vykreslováno jako odhodlané ke skutečné válce a v případě potřeby k dlouhému 
konfliktu. Dodávky zbraní a celková pomoc Západu Ukrajině dle tohoto narativu všechno jenom 
prodlužují. Glorifikují se úspěchy ruských zbraní ve snaze Západ zastrašit a jeho obyvatele 
přimět k malomyslnosti. (Obr. 2) Martin Stropnický společně s dalšími členy organizačního 
výboru Janem Kavanem a profesorem Hořejším představili a propagují iniciativu „Mír               
a spravedlnost“, která má vrátit do české veřejné debaty o válce na Ukrajině požadavek příměří 
a míru.
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[Narativ cílí na západní veřejnost i na politiky, aby je odradil od pomoci Ukrajině a současně               
i zastrašil.]













· To si ty politický neřádi neuvědomujou, že začínaj pomalu vtahovat celej svět do války. 
Záminkou je nějaká blbá ukrajina, na který vůbec těm politikům nezáleží. Ať ten konflikt 
dopadne pseudovítězstvím úkáček nebo rusa, stejně se nic pro úkáčka nezmění, dál tam 
budou vládnout oligarchové s mafiánama a je jedno jestli ukrajinský nebo ruský, bude to jen 
černá díra na peníze z charity. Na obyčejných lidech politikům nikdy nezáleželo a je jim jedno 
kolik lidí padne v jejich mlejnku na maso. Politici jen hrajou do karet oligarchům a zbrojnímu 
průmyslu, kterej si na ukrajině akorát testuje zbraně a nabírá další zakázky na doplnění skladů.
· Prohraje celá Evropa! Este budeme prosit rusa
· Zločinci v Kyjevu a Fašingtonu tento konflikt vyprovokovali,8 letá genocida na Donbasu 
kyjevskou chuntou byla spouštěč konfliktu,nevidím žádný důvod aby nás naši kolaboranté do 
toho zatahovali a podporovali zločince v Kyjevu.
· Měli bychom si uvědomit, že ve válce nestrádaj politický hajzlové, ale obyčejný lidi, dneska 
žijem ve vatičce a zbraň hromada lidí neví jak použít, při konfliktu s dopady nedostatku jídla, 
vody, elektriky a tepla by většina seriálovejch odchovanců pochcípala během pár dní. Tak se 
zkusme probudit a něco s tím dělat, dokud je čas.
· …. máme vzít do rukou sudlice a tuhle sebranku bez milosti pobít i s jejich poskokama.

Narativ 3

Ukrajina je zkorumpovaná, kvůli její podpoře můžeme přijít o všechno. Pryč s naší vládou!

Komentář

Pokračuje očerňování Ukrajiny i jejích současných představitelů jako zcela zkorumpovaného 
režimu. Na všem trží pouze vojensko-průmyslový komplex, na lidech nezáleží, když se testují 
zbraně. Ukrajina je líčena jako skrz naskrz prohnilý pseudostát, proto jej nemáme co 
podporovat. Tzv. obyčejní lidé tím nejvíc trpí, a my jim stejně nemůžeme pomoct. Takže              
v důsledku nás zbytečná podpora Ukrajiny jen poškodí. A i kdyby nakonec došlo na nasazení 
našich dnešních branců, stejně by nic nezmohli. Konflikt si Ukrajina zavinila sama svojí 
fašistickou a násilnou politikou vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu. (Obr. 3)

[Opět v prvním plánu snaha odradit od podpory Ukrajiny za použití různých důvodů. V druhém plánu 
snaha vyvolat strach o budoucnost, o možné dopady celého konfliktu. Na Ukrajincích nám nemá co 
záležet.]
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·Soros,Schwab a podobní...zlikvidovat-
·ČTv. a ostatní média, styďte se a fofrem povinně na školení!!! I když u vás, je to marný. Jste 
jen prodejné děvky a bezcharakterní poskoci vládnímu, nacistickému režimu.
·Komerční TV jsou v rukou západních vlastníku tak se nedivme...!!!!!!!!!!!!!
·Opět „média“ neskutečně lžou…Pavla většina v Ostravě silně vypískala!! Pavel na hrad měla 
malá skupinka zoufalých bezdomovců.
·generál Pavel má na své straně všechny média a ta neřeší dezinformace ze strany jeho tábora
·Od Františka Kubáseka přichází jediný rozbor dezinformací z tábora Petra Pavla. Generál má 
kolem sebe lidi, kteří vystupují jako údajní nezávislí experti na dezinformace. Například 
František Vrabel.
·Na včerejší debatě na ČT mě nejvíce zaujal fakt, že si s Panem Pavlem nenápadně prohodili 
role – Petr Pavel Moderoval a Martin Řezníček oponoval Babišovi.
·Soros ten to vede podplacený podvodnické volby
·Už je rozhodnuto kdo vyhraje. Zase jeden velký podvod. Tady v té republice to je samý podvod 
a lež.

Narativ 4

Prezidentské volby jsou podvod. Všechno ovládají Aspen, CIA, NATO, Soros. Naše média jsou pod 
jejich taktovkou. Fialova vláda s nimi spolupracuje.

Komentář

Za vše špatné může Západ pod vedením svých hlavních organizací – výslovně jsou zmiňovány 
Aspen Institute, CIA, NATO a George Soros. Západ ovládá naše média, tedy se nemůžeme divit 
jejich neobjektivnosti. Nejnovější plán připravili všichni výše jmenovaní společně v souvislosti            
s prezidentskými volbami u nás. Petra Pavla nadměrně protěžovali, takže celé volby jsou jeden 
velký podvod. Napadáni jsou rovněž lidé, kteří analyzují a odhalují dezinformace – jsou sami 
nálepkováni jako dezinformátoři. (Obr. 4, 5)

[Jde o útok jednak na instituce, především na veřejnoprávní média, tak i na prozápadní směřování ČR.]
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Pokud se snažíte přinášet a vyjadřovat se ke zprávám, které neuvidíte jinde v hlavních 
mainstreamových kanálech, jste automaticky označován jako dezinformátor a nejlépe rovnou 
proruský.

Narativ 5

Velvyslanec Stropnický hostil na ambasádě v Izraeli proruského aktivistu Žarko Jovanoviče.

Komentář

Těžko uvěřitelný příběh, kdy velvyslanec ČR v Izraeli Martin Stropnický st. přijal delegaci, jejímž 
členem byl přední proruský aktivista a spolupracovník OS RF Žarko Jovanovič – představitel 
známé Raptor TV. (Obr. 6) Svými postoji a názory ve prospěch Ruska se rozhodně netají. 
Vznikla z toho mimo jiné fotografie, kterou se přijatý protagonista neváhal veřejně pochlubit. 
Neopomněl zdůraznit, že je označován jako dezinformátor. Kritizoval „demokratické libtardy“  
ze to, že nenávistně rezonují a dehonestují, jak si to právě přejí.

[Narativ zvěrohodňuje a uvádí do veřejného prostoru čelného představitele dezinformační scény.]
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CIA dala 3 úkoly Fialově vládě! Jeden musí už letos splnit!
Česko je jako „skrytá“ protiruská frontová linie
Evidentně toho Fialovýho zrádce a spol. CIA vyškolila na výbornou. Zřejmě šlo o pilné studenty.
tak keď dostanete povolávacie rozkazy, dostanete zbrane a náboje do nich, tak viete čo máte 
robiť
Vláda připravila změnu Ústavy, která jí umožní rozhodovat o vyslání našich vojáků mimo území 
ČR, nebo dokonce umístit u nás cizí vojska na 60 dní BEZ SOUHLASU Parlamentu.
Hrajeme podle scénáře, který napsal někdo jiný.

Narativ 1

Fialova vláda a Petr Pavel zavlečou Česko do války. Chystá se mobilizace, jde o spiknutí pod 
dohledem CIA.

Hlavní narativy na Telegramu

Komentář

Výstupem je silná konspirace, že vláda ČR ve spojení s uvažovaným prezidentem Pavlem nás 
zavlečou do války proti Rusku na Ukrajině. Nemá jít o náš plán, ale děje se to pod vlivem USA, 
potažmo CIA. Máme na naši velikost nepřiměřeně podporovat Ukrajinu, např. při porovnání          
s Polskem. Chystají se u nás i legislativní změny; nikdo se nemá divit, až dostane povolávací 
rozkaz. Jsme ve vleku událostí – možná budeme bojovat tam, anebo se zde usídlí cizí vojska.
(Obr. 7)
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[Jednoznačný útok na instituce – na vládu. Má být pod vlivem západních struktur, na což doplatíme.]



USA se obávají, že prohlášení Ukrajiny povedou k přímému střetu mezi Ruskem a NATO, píše 
The American Conservative. Podle publikace se Washington obává, že provokativní prohlášení 
ukrajinských politiků mohou vést k přímému střetu mezi Ruskem a NATO. USA mohou 
požadovat, aby ukrajinští představitelé byli opatrní ve svých slovech a přísně sledovali, co říkají, 
protože jejich rozporuplná prohlášení mohou konflikt nejen prodloužit, ale také vést k jeho 
eskalaci, napsal TAC. …. Washington má zájem na zmírnění rétoriky ukrajinských představitelů, 
protože taková prohlášení jen podporují obavy Ruska, že Západ nepomáhá Ukrajině, aby ji 
ochránil, ale aby záměrně oslabil Rusko, zdůraznil týdeník.

Narativ 2

Ukrajina chce vyvolat konflikt mezi Ruskem a NATO. Západní Evropa tomu podléhá - nemá vlastní 
politiku - je v područí USA.

Komentář

Dlouhodobě se objevují snahy buď do veřejného prostoru protlačit anebo nalézt jakékoliv 
informace, které by ospravedlňovaly zájmy Ruska proti údajně agresivní Ukrajině. Západ se má 
mít na pozoru, aby přehnané ukrajinské ambice neeskalovaly konflikt. (Obr. 8) Západní Evropa je 
v tomto ohledu zcela pod vlivem USA, které to vše řídí. To, že Rusko napadlo Ukrajinu, se úplně 
opomíjí. V druhém plánu se naznačuje možnost, že Západ využívá Ukrajinu jako proxy válku proti 
Rusku.
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[Narativ má vyvolat obavy z možné eskalace konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Současně má sdělit, 
že i v USA jsou sdělovací prostředky, a možná i politici, kteří si to dobře uvědomují; takže máme být      
i my vůči nim opatrní.]
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Proti nám je 50 zemí, které spojuje satanismus!
Solovjov prohlásil, že Rusko „přechází z režimu speciální operace do režimu Svaté války“.
Nacisti pokračujú v pálení pravoslavných chrámov: V rajóně Borispoľpři Kyjeve horí chrám. 
Zrejme od návštěv ukrogestapa u pravoslavných duchovných na Ukrajině pristúpili           
k radikálnejším krokom – k podpaľačstvu.

Komentář

V Rusku se v poslední době rozmáhají doslova podobné názory, jako tomu bylo za 
hitlerovského Německa; vytahují se na světlo okultismus, černá magie, a nejnověji satanismus, 
kterému Rusko údajně čelí ze Západu. Ukrajinci jsou obviňováni z pronásledování ruského 
pravoslaví. (Obr. 9)

[Narativ má za cíl hrubě ponížit Ukrajinu i Západ, současně vylíčit Rusko jako jediného a pravého 
obhájce skutečných a křesťanských hodnot.]

Narativ 3

Rusko vede svatou válku, proti Zlu. Ukronacisté vypalují na Ukrajině pravoslavné chrámy.



Dezinformace na sociálních sítích13. – 27. 1. 2023

Narativ 4

Ruská armáda na Ukrajině vítězí, chystá velkou ofenzívu. Chystá se na dlouhou válku, prostředků 
má na to dost.







Mapa ruských nástupov k dnesku. Dnes sa teda konecne potvrdil začiatok ofenzívy na 
Záporožskom fronte.
Ruská armáda prešla do ofenzívy smerom na Záporožie!
I po zavedení stropu na ruskou ropu a zmrazení rezerv Ruské centrální banky o hodnotě 300 
miliard dolarů má Rusko podle výpočtů agentury Bloomberg stále k dispozici dostatek peněz 
na boj na Ukrajině po několik dalších let.

Komentář

Je zde snaha vylíčit Ruskou armádu jako neporazitelnou, ale i ofenzivní, současně Ruskou 
federaci jako schopnou plánovat a financovat probíhající válku na léta dopředu – má na to 
rezervy. (Obr. 10)

[Stejně jako na Facebooku se i zde oslavuje síla Ruské armády. Je líčena jako neporazitelná, schopná 
útočit mnoha směry.]

Narativ 5

Rusko má skvělé ekonomické výsledky, vynikající příjmy. Nikdo jej ničím nesrazí na kolena.







Rusko zaznamenalo takmer 30-percentný nárast príjmov z ropy a plynu za rok 2022
Príjmy Ruskej federácie, ako najväčšieho svetového vývozcu hnojív, vzrástli v roku 2022 až       
o 70 percent
Situácia v ruskej ekonomike je lepšia, ako sa očakávalo

Komentář

Příspěvky vychvalují Rusko jako ekonomického lídra. Jeho HDP údajně pokleslo jen o 2,5 %, 
navzdory sankcím - oproti předpokladům, že to bude 20 %. Rusko nadále trží na surovinách, ale 
např. i na vývozu hnojiv. To znamená, že je stabilní a silné, nemusí se budoucnosti obávat. 
Západ ani nikdo jej nesrazí na kolena – naopak budou všichni rádi, budou-li moct s  ním 
obchodovat.(Obr. 11, 12)

[Uvádí se příklady, jak jsou západní sankce neúčinné – Rusko navzdory nim prosperuje a bude to tak 
podle tvrzení  i nadále. Jsou systematicky zamlčovány nebo bagatelizovány dopady sankcí.]



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

Monitorované facebookové skupiny 

NE FIALOVĚ VLÁDĚ

Spojujeme český národ

Česká kotlina

Přátelé Ruska v České Republice ...

Antikavárna

Českoslovenští vojáci v záloze /
Československí vojaci v zálohe

Anastasia, paměť lidstva,
Člověk-tvůrce a rodové statky

Několik chvilek pro lepší život/Fóry pro
lepší život

Svoboda je stav vědomí

CZEXIT

Čechoslováci spojme se v jednotě je
síla cz

Fanklub Tomia Okamury a SPD
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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

Selský rozum

Petra F. Rédová

(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

Slovanské Noviny

CZ24.NEWS

MG - zprávy 24h bez CENZURY!

Zvodka Online

neČT24

Český list

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 Přátelé Ruska v České republice...
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FB skupina NE FIALOVĚ VLÁDĚ



Obr. 3, Facebook

Obr. 4, Facebook
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FB skupina Českoslovensští vojáci v záloze/Československí vojaci v zálohe



Obr. 5, Facebook

Obr. 6, Facebook
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FB skupina Českoslovensští vojáci v záloze/Československí vojaci v zálohe



Obr. 7, Telegram
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Obr. 8, Telegram

Telegram skupina Selský rozum



Obr. 9, Telegram
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Obr. 10, Telegram



Obr. 11, Telegram
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Obr. 12, Telegram


