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Co je to Operativní provokace

Operativní provokace je pojmenování pro činnost tajné služby, provedenou samostatně nebo s vyu-
žitím dalších prostředku, jak konfdentů, a agentů, tak za využití technických prostředků nebo opera-
tivních kombinací. 

Cílem je vyprovokovat požadovanou reakci lidí nebo protistrany k reakci nebo k nějakému 
plánovanému chování protistrany, které potom bude využito více směry nebo k situaci, kdy protistrana
nemá volbu, než zareagovat, ale s tím, že at udělá ta protistrana jedno nebo druhé, ale vždy to ten, 
kdo plánuje provokaci, mohl důsledků této provokace nějak využít., ať již protistrana udělá cokoliv.

Typickým příkladem je Majdan na Ukrajině. Nejprve je vyvolána občanská nespokojenost, svolá se
demonstrace pod pravdivou záminkou.

- nespokojení občané se sejdou a protestují, skupina provokatérů začně nenápadně střílet
na policisty i demonstranty

- a z demonstrace je až krvavá revoluce, které zneužijí tajné služby k fašistickému převratu.

Druhým  případem  je,  že  někdo  vyprovokuje  lidi  pravdivými  argumenty  k  jinak  oprávněné
demonstraci.

- Lidé se sejdou a mluvčí je nakrmí hesly a slogany a rozbouří dav a ovládnou ho. 
- Posléze  lidem  představí propagaci  něčeho,  s  čím  bude  rozbouřený dav  souhlasit  a

podstrčí svůj záměr. 
- Dav  jim  nadšeně tleská a  plánovači  z  řad  tajné služby  podstrčí své uměle  vytvořené

osobnosti, které dav s jásotem přijme, 
- které podstrčí jako vůdce nebo plánované politické fgurky.  Media pak dokonají ať už

negativním nebo pozitivním zpravodajstvím zbytek.

Tato  situace  lze  jednoznačně přiřadit  k  roku  1989  a  byla  STB  notně využívána,  protože  to
psychologicky měla STB zpracováno velmi profesionálně. 

- A než se jsme se nadáli, měli jsme Havla prezidentem, kotelníka ministrem zahraničí a
vůbec svoloč s kriminální historii najednou ve Vládě.

- Sejde  se  čas  s  časem  a  máme  tu  pokračování v  rehabilitaci  Hitlera,  odstraňováním
pomníků, nebo pomníky nacistům.
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Dnes tomu není jinak. Stejný scénář jako v roce 1989. Lidé se nechají zbláznit pravdivými projevy,
které nám ale pod falešnou vlajkou přednáší opět kriminálníci, ohánějící se pravdou účelově. S
jiným úmyslem.

- potom navrhnou nějaký ten z davu vysněný plán, navrhnou politické hnutí, které získá
podporu a lidé se už nestarají o to, kdo se jim vloudil do té přízně

- a přehlédnou důležitý prvek, kdo je to za lidi a co je to za lidi, kteří vám byli podstrčeni.
Kdo je kdo.

- Samozřejmě mezi podstrčením lidmi bude i dost takových lidí, slušných, kteří o tom ani
netuší a mezi ty se vloudí instalovaní konfdenti, plnící svou úlohu.

- S  nejednou  politickou  stranou  a  hnutím byly  tyto  nástroje  uplatněny.  Je  to  takzvaný
operativní plán  za  využití operativní kombinace,  provokací,  konfdentů,  agentů a
mediálních nástrojů.

- Příklad vedlejšího prostředku tajné služby je už asi světoznámá fgurka web Hrebenár.cz,
dnes už píše někde jinde, povýšil. Jak? 

- Cílenou  kontra  produktivností,  kdy  někoho  pohaní tak  hloupě,  že  mu  vlastně dělá
reklamu mezi sledovanou skupinou lidí. Všichni mu nadávají, ale netuší, že tím podporuje
jako  policejní provokace  jenom jiné konfdenty  nasazené do  sledované skupiny  lidí a
naopak pěstuje důvěru.

- Stejně to STB dělá s Milionem chvilek, kdy nadávají na estébáka Babiše, nebo Zemana,
získají 5.000  křiklounů proti  Babišovi  nebo  Zemanovi  a  psychologicky  vyrobí 500.000
voličů, kteří toho Babiše nebo Zemana zvolí už jen na truc Milion-chvilkařům. 

- A STB řídící chvilkaře si mne ruce radostí, stejně jako si mne ruce,  že taková operativní
provokace  funguje  a  Babiš a  Zeman  je  zvolen.  Sakra,  kdo  toho  Babiše  pořád  volí?
Nezkušení voliči, co žerou STB jejich triky.

Soudobé události jsou přesně stejné podle učebnice STB, stejný způsob provedení, stejný způsob
výběru osob, jen technologie jsou o něco více rozvinuté, stejný způsob manipulace s davem.

Dnes můžeme jenom doufat,  že cíl novodobých estébáků a jejich staro-nových konfdentů není
stejný, jako občanská válka po vzoru dnes USA, v Německu, Francii, Itálii a dalších zemích, která
právě probíhá.

- Když je např. mluvčím demonstrací policejní konfdent na kompromitujícím materiálu s
kriminální minulostí, žijící z neofciálních platů tajných služeb a zvláštních fondů, 

- 10 let zavedený mezi konspirační a alternativní skupiny, propagující konspirační teorie a
provokace a podílející se na mimo jiné na vykrádání údajů z osobních počítačů, tak je
nutné se zamyslet.

Příště stručně třeba o tom, jak se náborují konfdenti s kriminální minulostí, nebo jak se náborují
kriminálníci ke spolupráci třeba ve vězení a k čemu to slouží? Uvidíme.

- On tento operativní styl  práce lze totiž využít  pozitivně k odhalování zločinů stejně jako k
politickému zneužívání. Záleží na motivu takové činnosti.
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