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Krátce
Rusko je silné a jednotné. Má bohatou kulturu i historii, je morálně       
na výši, proti Západu obstojí.

Rusko vítězí ve válce. Vojáci osvobodili Mariupol. Ukrajinci se vzdávají 
a dezertují. Zelenskyj je zdrogovaný fanatik.
 
Fiala je nacista a vlastizrádce.

Vláda systematicky ničí naši zemi a zavádí totalitu.

Opičí neštovice jsou pokračováním plánů na ovládnutí světa. Navazují 
na COVID-19.

Shrnutí
Ve sledovaném období byla ve skupinách vidět snaha najít a vyzdvihnout úspěchy ruské armády. Ta 
podle uživatelů sociálních sítí ve válce jednoznačně vítězí, což dokazuje dobytí Azovstalu           
a pokoření pluku Azov - nejdiskutovanější téma minulého týdne vůbec.

Rusko je oslavováno pro svou kulturu i historii, na sítích se opět objevují adorace V. Putina jako 
pravého vůdce a prezidenta. Sledované narativy líčí Rusko jako silné a jednotné, s jednoznačnou 
morální převahou v daném konfliktu. Dezinformátoři nepochybují, že Rusko obstojí proti západním 
sankcím i agresi.

V kontrastu s tímto narativem je pokračování systematického očerňování premiéra P. Fialy a celé 
vlády. Jazyk se zostřuje, Fiala je často označován za nacistu a vlastizrádce, to vše je samozřejmě   
v úzké souvislosti s jeho postoji a kroky na podporu nezávislé Ukrajiny i ukrajinských uprchlíků.    
Na sítích se objevují výzvy k násilí i svržení vlády. Podle uživatelů je to jediný způsob jak zabránit 
zavádění totalitních pořádků.

Nově se objevuje téma opičích neštovic. Navazuje ovšem na téměř prehistorické dezinformační 
linky, silně prosazované například v období vládních anti-covidových opatření. Téma COVID-19 se 
na skupinách vyskytuje paralelně a pravidelně, i když je upozaděno válečným konfliktem. Nejčastěji 
se narativy týkají povinného očkování a celosvětového spiknutí pod vedením B. Gatese.
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Hlavní narativy
Narativ 1

Rusko je krásné a silné. Obstojí proti sankcím, Rusové přečkají příkoří, armáda zvítězí. Vojákům se 
na Ukrajině daří, dobyli Azovstal, poslední UA velitelé se vzdávají. Putin je nejlepší prezident.









Ruská armáda slavně dobyla Mariupol – ukrajinští fašisté dostali co proto. 
Ruská hymna je nejkrásnější na světě. Chytne vás za srdíčko, pohladí po duši.
Vladimír Putin má pevné nervy. Moc ho obdivuji a cením si ho jako prezidenta.
Rusko sankce zvládá. Rusko bude nejbohatší země světa.
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[V poslední době opět stoupla adorace ruské historie, kultury a hodnot. Narativ podporuje budování představy o jednotném, 
silném a odolném Rusku, které vždy v historii obstálo, jelikož vyznává ty správné hodnoty. Narativ staví Rusko do pozice 
morální a hodnotové autority, proti které není třeba bojovat. V. Putin je dlouhodobě zobrazován jako vzor opravdového, 
moudrého vůdce, a stavěn do kontrastu s představiteli české vlády, kteří jsou vždy zobrazeni jako ubozí, hloupí a zkažení. 
Adorace V. Putina se od začátku války příliš nevyskytovala, ale v posledním týdnu jsme zaznamenali její mírný nárůst.]

Uvedený narativ se vyskytuje jak na českých, tak na ruských sociálních sítích. Ve sledovaném období bylo 
nejčastějším tématem zejména dobytí Azovstalu.

Narativ 2

Vláda v čele s nacistou Fialou zavádí v ČR totalitu, neřeší zdražování, pohrdá vlastními poctivě 
pracujícími občany. Fiala je vlastizrádce.









Petr Fiala je řídícím členem protistátní Panevropské unie a jeho vedoucím je šéf Landsmanšaftu Posselt, 
který dlouhodobě usiluje o prolomení a zrušení Benešových dekretů, což se již začíná dařit.
Jim jde o to splnit, co chtějí globalisté, a předat ČR zdevastovanou a zotročenou, aby slovanský národ 
jednou provždy zmizel.
Fialovci jsou největší vlastizrádci od příchodu praotce Čecha.
Největší absurdita je, že si platíme lidi, aby nám zakazovali žít, zadlužovali nás, vydírali, diskriminovali        
a ničili zdraví.

[V posledních týdnech narůstá počet příspěvků proti české vládě, především proti osobě premiéra P. Fialy. Ten je obviňován 
z lhostejnosti vůči vlastním obyvatelům i vlastizrady, to především v souvislosti s přijímáním UA uprchlíků i materiální 
pomoci Ukrajině. Zesílení tématu vlastizrady, výzvy k násilí a skoncování se současnou vládou jsou důsledkem vyhrocených 
narativů ve spojitosti s probíhající válkou. Téma postupného ubírání občanských svobod a zavádění totality se vyskytuje       
s pravidelností a ve stejných narativech, jako po celou dobu koronavirové pandemie. Narativ je součástí širších snah             
o podkopání důvěry v demokratické státní instituce a zasetí pochybností a svárů do české společnosti.]

Uvedený narativ se v daném období vyskytoval pouze na českých sociálních sítích. Označení vlády            
za fašistickou je plně v souladu s kremelskou propagandou, která vedle Ukrajiny označuje za fašistický celý 
Západ.

V hranatých závorkách jsou uvedeny interpretace sledovaného dění na sociálních sítích.
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Narativ 3

Ukrajinští vojáci jsou slabí, vzdávají se a dezertují. Zelenskyj je fanatický zdrogovaný fašista, který 
si diktuje podmínky a Západ je poslouchá.









Ukrajinská armáda se sype pod tíhou dezercí a kapitulací.
Nechceme zemřít pro Zelenského. Kozáci se hromadně vzdávají Rusům.
Zelenskyj je placený agent USA stejně jako nacista Fiala.
Zadržení ukrajinští vojáci jsou všichni potetovaní hákovými kříži a nacistickými symboly.
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[Na sítích i nadále pokračuje očerňování Ukrajinců. Čtenářům se předkládají domnělé důkazy o tom, že ukrajinští vojáci jsou 
nacističtí sympatizanti. Nacistická symbolika je silně emočně zabarvená, vzbuzuje okamžité negativní reakce, a je tak 
ideální pro zneužití v podobě přesně zacílené dezinformace. Bojovat proti nacismu je přeci ta jediná správná věc, to je 
ostatně argument, na který slyší jak český, tak velmi silně i ruský konzument takové výzvy.]

Uvedený narativ se silně vyskytuje nejen na českých, ale i na ruských sociálních sítích. Ruské sítě             
i zpravodajské weby pravidelně referují o demoralizované UA armádě, která je v rozkladu. Přirozeně 
doplňuje narativ 1.

Narativ 4

Opičí neštovice jsou další produkt B. Gatese k ovládnutí světa. Navazují na COVID-19 a zapadají      
do celkového plánu zotročování obyvatelstva.









Vakcínou proti opičím neštovicím budou západní vlády opět terorizovat své obyvatele.
Opičí neštovice jsou fake, média zveřejňujÍ totožné fotografie, které se objevily již v minulosti.
Neštovice budou roznášet ukrajinští uprchlíci!
Opičí neštovice jsou dalším dílkem do skládačky terorizování vlastního obyvatelstva.

[Narativ přirozeně navazuje na dřívější anti-covidové narativy. Opět se hovoří o celosvětovém spiknutí a zotročování či 
ovládání obyvatelstva skrze povinné očkování. Na sítě se navrací i samotné téma COVID-19. Narativ se poprvé objevil            
v tomto období, svým charakterem ovšem odpovídá dlouhodobým dezinformačním linkám, zaměřeným na zpochybňování 
západních státních institucí a zdravotnických autorit i jiných odborníků, a na systematické vnášení nejistot a obav               
do společnosti.]

Uvedený narativ se vyskytoval pouze na českých sociálních sítích. Na ruských sítích nebyl v daném období 
zaznamenán.
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Ilustrativní příklady narativů
26. 5. 2022

Narativ 1 – krásné Rusko Narativ 2 – Fialova vláda

Narativ 3 – slabá Ukrajina Narativ 4 – Opičí neštovice
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Týdenní monitor FB skupin: 17.–23. 5. 2022
hodnoty u FB skupin reprezentují počty jejich členů* 
znaménko +/- ukazuje trend přibývání/ubývání členů skupiny

Nechceme fašistickou vládu
Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je…

Česká kotlina
CZEXIT

Přátelé Ruska v České republice
Putin TEAM Czechia / Sláva Ukrajině,…

Češi, táhněme za jeden provaz
Fanklub Tomia Okamury a SPD

Fórum vlastenců.cz
Chceme obecné referendum bez…

Svoboda je stav vědomí

Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůr…
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.

Charakteristika skupin
Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůrce a rodové statky – ezoterická skupina zaměřená na duchovno          
a spiritualismus. Vymezuje se proti západní mainstreamové propagandě. Podporuje narativy o zkaženém 
Západu a nalezení moudrosti     a pravdy v Rusku.
Fórum vlastenců.cz – skupina sympatizantů SPD. Silně se vymezuje proti migrantům, podporuje vystoupení ČR 
z EU       a NATO. Prosazuje tradiční prokremelské narativy: anti-vláda, anti-Západ, anti-Ukrajina.
Česká kotlina – dlouhodobě fungující skupina s velkým počtem příspěvků. Nejčastější přispěvatelé jsou 
přesvědčení antivaxeři a antisystémoví konspirátoři.
Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je náš opravdový Přítel !!! – skupina cílí proti vládě a hodnotám ukotveným v 
Ústavě demokratických států. Podporuje i šíření tvrdých dezinformací a vyložených lží.
Přátelé Ruska v České republice... – skupina otevřeně přebírá narativy podporující zájmy Ruské Federace. 
Vyzdvihuje úspěchy Putina, Ruska, kritizuje české státní instituce a západní organizace (EU, NATO). 
Češi, táhněme za jeden provaz – oblíbená a dlouhodobě fungující dezinformační skupina, cílí proti vládě         
a hodnotám EU, NATO, šíří i vyložené lži. Ve skupině se objevují více či méně otevřené výzvy k násilí ať vůči 
konkrétním osobám, nebo vůči institucím.
Nechceme fašistickou vládu – mladší politická militantní skupina útočící na instituce se systematickou snahou 
jejich znevěrohodnění. Ve skupině se objevují více či méně otevřené výzvy k násilí vůči osobám i institucím. 
Skupina manipuluje s fakty v souladu s prokremelskými narativy.
Přátelé RF a Vladimíra Putina (Rossija friends) – skupina otevřeně podporuje a šíří narativy podporující zájmy 
Ruska. Kritizuje českou vládu, EU a USA. Příspěvky nemají velký dosah. Uživatelé jsou středního a vyššího 
věku.
Fan klub Tomia Okamury a SPD – politická skupina, která přejímá stanoviska SPD a T. Okamury. Ostře se 
vymezuje proti členství v EU, odmítá euro, xenofobně se staví proti uprchlíkům. Komentující zveřejňují výzvy     k 
násilí na představitelích vlády.
Chceme obecné referendum bez omezení tématu referenda – skupina se vymezuje proti členství ČR                   v 
západních organizacích (EU, NATO). Přejímá příspěvky ze slovenské dezinformační scény. Od počátku války na 
přejímá otevřeně propagandu Kremlu. 


