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Shrnutí
Ruská invaze na Ukrajinu zamíchala tématy v dezinformačních skupinách na Facebooku. V 
únoru jsme do monitoringu přidali další prokremelské skupiny. 
Celkový součet sledujících v těchto skupinách činí víc než 382 000 konzumentů dezinformačního 
obsahu, což při opatrném odhadu dalšího sdílení členy těchto skupin na jejich stránkách 
znamená dopad na nižší jednotky milionů lidí
Začátkem měsíce ještě dezinformátoři řešili přijetí pandemického zákona, tradiční téma 
covidfašismu a nastolení nového světového řádu, Green Deal nebo vyhlášení referenda o 
vystoupení České republiky z Evropské unie. Hlásali také, že Rusko je mírumilovný stát, který má 
právo přesunovat vojáky a techniku na svém území, a že rozhodně nechystá válku.
Jakmile Rusko zahájilo útok na Ukrajinu, trollové zahájili produkci narativů osobitě 
interpretujících tak nezpochybnitelnou událost, jakou je vpád cizích vojsk na území suverénního 
státu.
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příklady sdělení v dezinformačních skupinách
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„Vladimir Putin učinil těžké rozhodnutí zahájit speciální 
operaci na Ukrajině, protože Spojené státy a NATO 

nenechaly Rusku jinou možnost.“
Dezinformátoři líčí, jak západ, USA, NATO, včetně Fialovy vlády, jsou těmi válečnými štváči, kteří 
nás vedou do záhuby. USA vyprovokovaly válku, Černochová s Lipavským se těší z dodávek 
zbraní Ukrajincům, Fiala má radost z válečného stavu.

„Ať žije svobodná část Ukrajiny a její osvoboditel a 
přítel Ruská Federativní republika a její odvážní 

bojovníci a osvoboditelé!“
Západ a Ukrajina samotná svým jednáním nedaly Rusku jinou možnost než zasáhnout. Putin je hrdina, 
ruští vojáci jsou osvoboditelé. Ukrajinští nacisté, kteří upalují děti a dlouhá léta pořádají genocidu na 
obyvatelstvu Luhanska a Doněcka, musí být zastaveni. Rusové jsou osvoboditelé a v Charkově i jinde jsou 
vítáni a oslavováni.

„Postřílet tu verbež, co se dostala do vlády podfukem!“

Fialova vláda zároveň nebude meškat a zavede nové, ještě tvrdší pořádky. Zakázání dezinfowebů je 
nepřijatelnou cenzurou, projevem zvůle totalitního režimu, a další podobná opatření budou následovat. 
COVID-19 byl pouhou zástěrkou a chystáním půdy pro válku. To, že toto téma po dvou letech náhle 
vymizelo z médií a bylo nahrazeno válkou, není žádná náhoda, jen důkaz předem dobře naplánovaného 
podvodu.
Médiím, státním institucím, ani elitám se proto nedá věřit. Média jsou zmanipulovaná a neustále lžou. 
Záběry z války jsou vytvořené na počítači, nebo pocházejí z jiných zemí. Téma války má pouze odpoutat 
naši pozornost od toho, co se skutečně děje a chystá.
Trollové jdou ale ještě dál. Vybízejí k násilí, zasévají strach a obavy, a publikují otevřeně nenávistné 
komentáře. Zveřejňují adresy politiků a vybízejí lidi, aby vzali odpovědnost do vlastních rukou. Vulgárně a 
agresivně se vyjadřují o ministrech, novinářích nebo zdravotnících. Volají po semknutí, pomstě, straší 
mobilizací, varují před uprchlíky a riziky, která s sebou jejich přijímání přináší.
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„Doufám, že ruské tanky dojedou až do Bruselu.“
Ruská invaze na Ukrajinu znamenala, podobně jako v případě Vrbětic, odkrytí karet prokremelské 
propagandy na českých facebookových skupinách. Stejné narativy se prolínají všemi druhy skupin: 
covidovými, pseudo-vlasteneckými, otevřeně ruskými, politickými, i anti-evropskými. Pokud měl doteď 
někdo pochybnosti, nyní o jejich názorovém a hodnotovém ukotvení, a úmyslech už není pochyb.

Změna narativů: případová studie "Neočkovaní"

Základní poznatky z analýzy skupiny Neockovani CZ SK:

· téma totality/covidfašismu již na začátku ledna (projednávání pandemického zákona) vytlačilo 
zdravotnickou problematiku, která dále jen klesala
· na konci první poloviny února nastupuje proruský narativ (údajné zájmy a expanze NATO), který je po 
vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu nahrazen jednak masivním nárůstem příspěvků, dále pak 
plnohodnotnou ruskou válečnou propagandou (údajná genocida rusky mluvícího obyvatelstva či 
zpochybňování či dezinterpretace průběhu bojů).
· Tři ze čtyř hlavních šiřitelů čisté proruské propagandy ve skupině „Neočkovaní“ byly falešné/prázdné 
profily bez vyplněných osobních údajů, reálných fotografií a založené v druhé polovině roku 2020.
· Bylo možné zaznamenat celistvou narativní strukturu, které od vyvolání emocí, obav z covidu, 
postoupila přes motivy diskriminace, občanské neposlušnosti až k čisté ruské válečné propagandě.
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Přehled hlavních narativů
"Ruská invaze je oprávněná"
- Operace na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Rusové jsou v právu.
- Spojené státy a NATO nedaly Putinovi na vybranou. Ukrajinci měli dostat jaderné zbraně, 
nedodrželi ani jeden bod minských dohod.
- Bůh vám žehnej, chlapci. Osm let na vás v Charkově čekali!
- Ať žije svobodná část Ukrajiny a její osvoboditel a přítel Ruská Federativní republika a její 
odvážní bojovníci a osvoboditelé!
- Viním Západ a USA z toho, co se děje na Ukrajině. Agresor je EU a NATO, nikoli Rusko.
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Přehled hlavních narativů
Uprchlíci
- Uprchlíci z Ukrajiny nejsou Ukrajinci, ale černoši.
- Uprchlíci jsou infikovaní biologickými zbraněmi. Měli by být drženi v karanténě.
- Povinné přerozdělování migrantů je zpět.
- Ukáčka si myslí, že je budeme živit. Nejdřív ale musíme uživit ty nenažrance v Bruselu.
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Přehled hlavních narativů
Ukrajinští nacisté
- V Luhansku a Doněcku si nacisti hned po Majdanu začali vyřizovat účty s menšinami. To se 
jim nemohlo vyplatit!
- Tento režim podporuje Fialova vláda! Dobanská genocida civilních obyvatel.
- Putin udělal správně. Jedná jako rozumný politik. Musel to jít vyřídit s ukrofašisty.
- Neonacistické dětské tábory na Ukrajině. Tohle Čaputová podporuje?
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Přehled hlavních narativů
Válka je lež
- Nevěřte médiím, bombardování se udělá na počítači.
- Takzvaní demokraté nám zase lžou, jen vyměnili covid za protiruskou propagandu, aby mohli dál 
manipulovat a utlačovat.
- Není to válka, ale speciální operace ruských sil k likvidaci amerických laboratoří na biologické zbraně.
- Deník Bild ukazuje výbuch v Číně jako Ukrajinu.
- Ukrajinou se pouze odvádí pozornost od důležitých událostí. Použití akustických zbraní.
- Putin by měl dostat Nobelovu cenu za medicínu, vyléčil svět od covidu.
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Přehled hlavních narativů
Covid byl příprava na válku
- Skončil podvod C-19 a hned začala válka. To není náhoda.
- O válce vás informují stejná média jako o covidu.
- Už dva roky jsme v tiché válce. Kdo to nepochopil, nepochopí, co se děje 
na Ukrajině.
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Přehled hlavních narativů
Covid je totalita
- pandemický zákon má miliony odpůrců, údajně větší útok na svobodu než 
byla komunistická totalita
- virus neexistuje je to nástroj k ovládání
- WHO zavádí "dohodu o pandemické připravenosti", údajně nadřazenou 
národním ústavám
- Náhubky nejsou proti viru, ale proti lidem. Aby nás drželi v otroctví.
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Přehled hlavních narativů
Nenávist, násilí, strach
- Vláda už zjišťuje, kdo z civilistů je bojeschopný.
- Dementi, co pořád nosí hadru přes ksicht. Přidušením přichází o mozkové 
buňky.
- Varování pro doktory a sestry: Budete souzení za válečné zločiny, „jen 
jsem plnil příkazy“ není právní ochranou.
- Američané jsou váleční štváči. Fialova vláda nás žene do války. Jsme tam, 
kde nás chtěli mít.
- Postřílet tu verbež, co se dostala do vlády podfukem!
- Na Ukrajinu pošleme miliardu, ale naše nemocný děti necháme chcípnout!


