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Shrnutí
Elfové v období posledního březnového týdne nezaznamenali větší proměny v šířených narativech oproti 
období předcházejícímu. V monitorovaných skupinách i nadále dominuje téma současného válečného 
konfliktu. Stále posiluje rozdělování na my a oni, a to především ve vztahu k ukrajinským uprchlíkům, kteří 
přicházejí do České republiky. Dezinformátoři zdůrazňují, že Ukrajinci jsou tu jen na návštěvě, a nemají 
tedy právo vyvěšovat u nás svoje vlajky. Svoje pseudovlastenectví doplňují komentáři o nevděku 
uprchlíků za nabízenou pomoc českých občanů a hrozbami, že se čeští nájemníci budou muset 
vystěhovat ze svých bytů a české děti nebudou mít co jíst.
V této válce proti sobě stojí dobro a zlo. V interpretaci fanoušků Kremlu je toto dobro ztělesněno Putinem 
a Ruskou federací, ztělesněním zla jsou pak Ukrajinci v čele s prezidentem Zelenskym, USA a také 
současná česká vláda. Nadále pokračuje dehumanizace protivníka. Ukrajinci jsou popisováni jako 
nacisté, kteří ostřelují vlastní civilní budovy, mučí válečné zajatce, znásilňují dívky a prodávají orgány 
ruských žen a dětí. Pod vedením Američanů vyvíjeli v tajných laboratořích biologické zbraně. Ostatně byli 
to podle nich právě Američané, kteří válku záměrně vyprovokovali. Česká vláda válku podporuje a české 
zbraně na Ukrajině pomáhají páchání válečných zločinů.
V omezené míře se vrací téma koronaviru. Znovu se píše o škodlivých testech i očkování. Oproti 
narativům spojeným s válkou je ale v současné době silně okrajové. Narativy se nerozvíjí a nové 
nevznikají. Dezinformátorům se zatím nepodařilo prosadit ani narativ, který se objevil v prvním týdnu 
ruské invaze. Ten tvrdil, že pandemie byla celou dobu přípravou na tuto velmi dobře naplánovanou válku.

Sledované skupiny

Českoslovenští vojáci v záloze /…

Přátelé Putina v České republice

CZEXIT

Češi, táhněme za jeden provaz

Fanklub Tomia Okamury a SPD

Českoslovenští vojáci v záloze /…

Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůrce…

Toto není naše vláda

Putin Team Czechia

NEOČKOVANÍ CZ, SK pro MÍR ! NE VÁLC…

Fórum vlastenců.cz

Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je n…

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
Vláda ztratila důvěru, lže, mlží, vtahuje nás do války
- Vláda Petra Fialy ztratila důvěru občanů! Od jejího nástupu probíhá vlna snižování životní 
úrovně. Chceme důstojně žít!
- Nám budete říkat, ať nejezdíme, že je benzín drahý a jsou to peníze pro Putina, a sami si létáte 
vládními speciály.
- Fiala jednal se Zelenskym o vzniku vojenské aliance U-24, zatahuje nás do války.
- Naše fašistická vláda zasílá zbraně nacistům.
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Přehled hlavních narativů
Uprchlíci jsou nevděční, nepotřebují pomoct, přijdeme kvůli nim 
o všechno
- Již přidělené byty pro občany ČR, budou nakonec přiděleny Ukrajincům. Proč to nechcete pochopit? 
Odevzdáme naší zemi, naše děti nebudou mít co do huby, budeme bezdomovci.
- Vážení Ukrajinci, přestaňte tu vyvěšovat vlajky. Jste tu na návštěvě v cizí zemi.
- Nechápu, proč uprchlíci utíkají, když se bojuje pouze na 15% území Ukrajiny.
- Uprchlíci odmítli ubytování na ubytovnách, nejsou pro ně dost dobré, neváží si pomoci, nepotřebují ji, 
jezdí v Land Roverech a jiných drahých autech.
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Přehled hlavních narativů
Válka je vina USA
- Na obrázku není Mariupol, je to Bělehrad. NATO útočilo bez mandátu OSN. Pokud chceme 
trestat válečné zločince, potrestejme všechny.
- Rok 2016, jak USA burcovali Ukrajince proti Rusku. Tomu se říká učebnicový příklad 
válečných štváčů.
- Jediná věc, která může vyprovokovat Rusko, je rozšiřování NATO. – projev Bidena z roku 
1979.
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Přehled hlavních narativů
Ukrajina měla vojenské biologické laboratoře pod 
vedením USA
- USA tvrdí, že Rusko použije chemické zbraně, ale jen jako zástěrku, aby je použilo USA.
- Martin Koller potvrzuje, na Ukrajině byly biologické laboratoře.
- Máme nezvratné důkazy, teď požadujeme vysvětlení, co v laboratořích dělala pod záminkou 
vědeckého výzkumu.



Dezinformace na Facebooku

Přehled hlavních narativů
Ukrajinci jsou nacisté, Rusové jsou hrdinové

- Ukrajinská armáda zabíjí civilisty. Zbraně dostala od naší vlády.
- Zelensky žádá jen zbraně a peníze, Rusové rozdávají lidem potraviny!
- Šéfka ukrajinské lékařské služby odebírala orgány rusky hovořícím ženám a dětem.
- Ukrajinská armáda ostřeluje civilní budovy na svém území.
- Ukrajinští vojáci střílí ruské zajatce do nohou, pak je bijí. Stejným způsobem zachází se zajatci z 
Donbasu už osm let.
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Přehled hlavních narativů
Očkování proti COVID-19 a testy jsou nebezpečné

- V PCR lízátkách / Lolli testech jsou vysoce karcinogenní látky. Naše děti onemocní rakovinou.
- Očkovaná populace se za ten rok změnila k horšímu.
- Nejvíc nakažených je po posilující dávce.


