
Dezinformace
a aktivní opatření

Speciální pracoviště I. hlavní správy KGB ve spolupráci s identicky zaměře-

nými úseky satelitních rozvědek produkovala ohromné množství falešných 

či cíleněých zaměřených informací. Zájmem sovětského bloku bylo využí-

vat dezinformací a jiných aktivních opatření zaměřenýchnamířených proti 

zemím hlavního protivníka v politické, vojenské, ale také vědecké oblasti. 

Smyslem aktivních a vlivovýchtěchto opatření bylo ovlivňovat postoje a jed-

nání jednotlivců, skupin osob a obyvatelstva určité zájmové oblasti či rozho-

dovacích center ve prospěch zahraniční politiky komunistického bloku.

Systematická vlivová opatření jako první z útvarů Státní bezpečnosti zaved-

la I. správa ministerstva vnitra, která v roce 1964 rozšířila specializované 

pracoviště rozvědky na 8. odbor aktivních opatření (po roce 1971 - 36. od-

bor). V průběhu šedesátých let byla vybudována malá pracoviště DEZO také 

u kontrarozvědné správy a vojenské kontrarozvědky. Jejich činnost byla ko-

ordinována s obdobným aparátem zpravodajské správy Generálního štábu 

Československé lidové armády a kontrolována dezinformačním aparátem so-

větských bezpečnostních složek.

Vlivovou politiku příslušná směrnice definovala jako souhrn opatření k pod-

poře či prosazování zájmů komunistického Československa i celého sovět-

ského bloku. 

Jednou z forem byla tajná aktivní opatření, jejichž náměty povinně předklá-

dal každý operativní úsek rozvědky, dále pak dezinformační činnost určená 

k dezorientaci profesionálního protivníka.

Při organizaci aktivních opatření se rozvědky zaměřovaly zejména na or-

ganizování, podporu anebo využívání masových či jiných významných akcí, 

ovlivňování politiky prostřednictvím vysoce postavených osobností, organi-

zací a skupin, využívání věrných napodobenin dokumentů včetně periodik 

a letáků, diskreditaci či skandalizaci osob, dezinformování nepřátel a zpra-

vodajské hry pod cizí vlajkou. 

Díky defekci někdejšího zástupce náčelníka 8. odboru I. správy ministerstva 

vnitra mjr. Ladislava Bittmana alias „Brychty“ z roku 1968 se nejznámější 

akcí v oblasti dezinformací stala operace „NEPTUNeptun“. V roce 1964 při-

pravila správa rozvědky ve spolupráci s KGB „nález“ údajných archivních 

materiálů RSHA z konce druhé světové války v Černém jezeře na Šumavě, 

který na své tiskové konferenci prezentoval dokonce ministr vnitra Lubo-

mír Štrougal. Akce odstartovala další kampaň proti vybraným subjektům ve 

Spolkové republice Německo.

Aktivní opatření (AO) byla realizována v samostatných operacích, které kom-

plexně a dlouhodobě sledovaly strategické cíle konkrétnísledované proble-

matiky (např. podpora „mírového“ hnutí v západní Evropě, kompromitace 

NATO, exilu či disentu v ČSSR). Operace prováděné specifickými rozvědnými 

formami práce zejména v kapitalistických a rozvojových státech měly na 

sebe navazovat a postupně gradovat.

Specifickou oblastí bylya demonstrativní aktivní opatření (DAO) anebo tzv. 

ostré akce. 
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