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Shrnutí
Facebookové dezinformační skupiny se i nadále zabývají především válkou v Ukrajině. Často se 
objevuje téma Mariupolu osvobozeného Rusy a Čečenci od nacistů. Rusku se daří plnit stanovené 
cíle své operace. Naopak Západ se se svou pomocí přepočítal. Dodávky zbraní jsou ničeny ruskou 
armádou, případně jsou rozprodávány islamistickým teroristům.
Hlavním viníkem a provokatérem války je Západ, především pak NATO nebo USA. Západ provokuje 
nejen slovy, ale i činy. Připravuje si půdu tvrzením, že Rusko se chystá použít zbraně hromadného 
ničení. Zároveň se na takový útok sám chystá. Toto je nebezpečné, neboť obrácená logika 
dezinformačního narativu může poukazovat k pravému opaku.
Českou dezinformační scénou rezonuje nadále i téma uprchlíků. Ti se již tradičně líčí jako 
nepřizpůsobiví, případně také jako bohatí Ukrajinci, kteří pomoc vůbec nepotřebují. Česká vláda je 
upřednostňuje před vlastními občany.
Skloňuje se i téma zavádění totality a podněcování k udavačství, a to především ve spojitosti s 
novým projektem Úřadu vlády Braňme Česko.
Konec tohoto reportu je věnován případu rozšířeného ruského narativu o ukrajinském původu 
střely Točka-U z Kramatorsku. Na příkladu ukazujeme přelévání ruských narativů do českého 
informačního prostředí, které od začátku války sledujeme. Dalšími takovými narativy jsou: úspěšný 
průběh a vedení ruské speciální operace, provoz biologických laboratoří na území Ukrajiny, 
obvinění USA a Západu z provokace konfliktu i směřování ke třetí světové válce, provokace útoku 
zbraněmi hromadného ničení, neúčinnost západních sankcí, nebo například označení válečných 
uprchlíků za hrozbu hostitelským zemím.

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…

Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůr…

Nechceme fašistickou vládu

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
Mariupol byl osvobozen Čečenci. Obyvatelé je a Rusy 
vítají jako osvoboditele. Rusko úspěšně plní cíle na 
Ukrajině, poskytuje humanitární pomoc, ničí dodávky 
zbraní ze Západu.
- Osvobození obyvatele Mariupolu vyšli do ulic podívat se na nacisty zajaté ruskými vojáky.
- Čečenci oslavují osvobození Mariupolu.
- Rusové postavili v Mariupolu mobilní pekárnu pro hladové civilisty.
- Rusové úspěšně ničí dodávky zbraní ze Západu. Ukrajinci je rozprodávají Islámskému státu.
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Přehled hlavních narativů
Ukrajinští uprchlíci nepotřebují pomoc. Jsou z oblastí, kde se neválčí. 
Zneužívají náš sociální systém. Berou Čechům byty a práci. Vláda je 
upřednostňuje před vlastními obyvateli.

- Ukrajinci jsou z oblastí, kde se neválčí, takže nejsou váleční uprchlíci. Dokazují to SPZ jejich drahých aut.
- Z Ukrajiny přicházejí nepřizpůsobiví, kteří dělají problémy. I integrovaní Ukrajinci se jich bojí.
- Ukrajinci postupně nahrazují Čechy. Staráme se víc o cizí než o vlastní. Kde jsou české barvy?
- Ukrajinští uprchlíci roznášejí nakažlivé nemoci, které pochází z jejich tajných laboratoří.
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Přehled hlavních narativů
NATO se snaží vyprovokovat západní svět tvrzením, že 
Rusové použijí zbraně hromadného ničení. USA chce 
vyprovokovat třetí světovou válku.
- Jednotky FSB zatkli neonacisty, kteří plánovali teroristický útok na ruského novináře Vladimira 
Solovjova.
- USA a NATO se připravují na provokaci obviňující Ruskou federaci z použití jaderných, biologických, 
nebo chemických zbraní.
- USA se v roce 2022 naučily vést svoje války tak, aby za jejich zájmy umíral někdo jiný.
- Takhle to vždycky dopadne po náletu NATO – zpustošená země. Rusko je poslední obránce 
lidskosti a zdravého rozumu.
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Přehled hlavních narativů
Fialova fašistická vláda zavádí práskačství jak za 
heydrichiády. Vybízí občany, aby udávali. 
Veřejnoprávním a hlavním médiím se nedá věřit, šíří 
propagandistické lži. Dějepis se upraví podle ideologie 
EU.
- Za Babiše by to byly stbácké praktiky. Dnes se o státním podněcování k udávání mlčí.
- Na mě si fake news nepřijdou, všechny informace ověřuji ze dvou „nezávislých“ zdrojů – ČT24 a 
novinky na seznamu.
- Už jsi dneska někoho udal, soudruhu?
- Naší vesnicí dezinformátor nikdy neprojde! Brzy i na vaší nástěnce.
- Češi začali Holocaust tvrdí nová německá kniha pod záštitou ambasády.
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Příklad šíření ruského narativu 
do českého informačního 
prostoru

Ruský narativ obviňuje Ukrajinu z útoku na evakující se civilisty ve městě Kramatorsk dne 8. dubna 
2022. Částečně  
se odkazuje k padělanému videu s logem BBC. Jako důkaz předkládá sériové číslo střely Točka-U, 
které má být výhradně ukrajinské, tvrzení, že ruská armáda už tyto střely nevyužívá, a dráhu jejího 
letu.
Existují ovšem důkazy o přesunech a využívání střel Točka-U ruskou armádou, jak na Ukrajině, tak 
dříve v Sýrii. Důkazy o místu výstřelu a dráze letu nelze dohledat, ale nepřímé důkazy navědčují vině 
Ruska. Je to především sabotování evakuace civilistů vlaky dne 7. dubna a videa z odpalování 
velkého množství raket z oblastí ovládaných pro-ruskými separatisty těsně před explozí na 
Kramatorském nádraží.
Podle ukrajinského Ministerstva obrany sériové číslo střely prokazuje pouze to, že střela byla 
vyrobena v Sovětském svazu, konkrétně Votkinských strojírenských závodech. Střely z této továrny 
byly dodávány osmi zemím včetně Ruska a Ukrajiny. Stejné střely s o něco nižšími sériovými čísly 
(Ш89) byly podle ukrajinské armády vystřeleny z Běloruska na Černihiv 8. dubna 2022, a také byly 
použity ruskou armádou v Sýrii. 
(zdroje: Stopfake a Bellingcat)
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Točka-U v Kramatorsku – factchecking

1. Příspěvek z ruské sociální sítě Odnoklassniki 
(ok.ru) má dokazovat, že sériové číslo rakety Točka-
U nalezené po masakru v Kramatorsku je vázáno 
čistě na ukrajinskou výrobu.

https://www.stopfake.org/en/fake-serial-number-confirms-kramatorsk-train-station-hit-by-ukrainian-tochka-u-missile/
https://www.bellingcat.com/news/2022/04/14/russias-kramatorsk-facts-versus-the-evidence/
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Příklad šíření ruského narativu do českého informačního prostoru
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2. Příspěvek obsahující stejné informace včetně 
všech detailů se objevuje v anglické mutaci na 
twitteru.

3. Stejný narativ se o pár dní později vyskytne v českém překladu na dezinformačním webu 
nejvic-info.cz.

4. A odtud se šíří na dezinformační skupiny, kde dochází k jeho amplifikaci a rozvíjí se diskuze.


