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i.6 vysílání let 1951–1956: as osvobození?

Reálný obsah vysílání čs. redakce, tak jak byl zachytitelný 
na území Československa, nejlépe přiblíží tón a témata, 
která v něm dominovala počátkem padesátých let. Na-
příklad 24. května 1952 vysílalo RFE na krátkých vlnách 
následující pořady. V 8.30 vysílalo česky a slovensky roz-
hovory s novými uprchlíky z Československa. Od 9.00 
běžely česky Zprávy o Češích a Slovácích ve svobodném 
světě. Hovořilo se v nich například o úspěšných přednáš-
kách bývalého odbojáře, politika a také botanika Vladimíra 
Krajiny v Kanadě. Pořad se později jmenoval Češi a Slováci 
v zahraničí, jeho obsah a smysl byl vcelku jasný a pochopi-
telný a přežil až do konce osmdesátých let. Další rubrika se 
nazývala Co se píše v krajanském tisku a připomněla tehdy 
vypálení obce Lidice zprávou o zájezdu delegace Česko-
slovenské národní rady americké z Chicaga do obce Lidice 
v americkém Illinois. 

Od 10.15 se vysílal pořad Doba, lidé, události, který se 
věnoval rozvoji Západního Berlína. Magazín tohoto typu 
měl ve vysílání RFE své místo i v dalších desetiletích. O ho-
dinu později začala relace Sport ve světě s reportáží z me-
zinárodního tenisového turnaje v Paříži.

V 10.40 zazněl opět česky pravidelný týdenní pořad 
Hovory s domovem. Přinášel projevy politických předsta-
vitelů čs. exilu. Tentokrát hovořila národně socialistická 
politička Růžena Pelantová o současné reprezentaci žen 
v ČSR a někdejší čs. velvyslanec v Montevideu dr. Miroslav 
Rašín o výročí úmrtí Karla Kramáře. 

V 11.35 se česky vysílal pořad Náš dopisovatel hlásí z Čes -
koslovenska: Letáky proti režimu se objevily na 1. máje 
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v Moravské Třebové, jsou potíže s plněním plánu a stalo 
se důlní neštěstí na dole Centrum v Horním Jiřetíně. Dále 
se hovořilo o problémech výběrového obchodu Darex, 
o odstranění soch T. G. Masaryka a E. Beneše z Národního 
muzea v Praze, dokonce i mincí s jejich portréty z tamní 
numismatické sbírky, o přísném zákazu fotografování na 
pražských Hradčanech až k Loretě a o častých perlustracích 
ve veřejných podnicích v Ostravě. Je vcelku jasné, že dopiso-
vatel RFE v Československu musel být pouze fi ktivní a že šlo 
o výběr zajímavých informací od uprchlíků. Vytvořit iluzi 
přítomnosti RFE v Československu bylo obtížné a pořad 
neměl dlouhou historii. 

Ve 12.15 zazněl česky a slovensky již zmíněný pravidelný 
pořad Vzkazy domovu. Kromě šifrovaných pozdravů od 
uprchlíků příbuzným do Československa byl přečten také 
obsáhlejší text o krádežích cenných předmětů a peněz, 
kterých se dopustili příslušníci StB v Bartolomějské na za-
týkaných občanech.

Ve Vojenském vysílání od 12.40 vzpomínal „Pavel Rohan“ 
na československé vojáky ve Velké Británii za druhé světové 
války a četl úryvky z knihy Než přijde naše jaro. 

Od 14.15 začalo Vysílání pro mládež. Zaměstnanci pro-
dukce RFE pro ně připravili původní rozhlasovou hru Vina 
a trest o příslušníku Pohraniční stráže Janu Novákovi, který 
ve službě na hranici zastřelil osmnáctiletou dívku a trpí 
výčitkami svědomí. V RFE vzniklo v padesátých letech mno-
ho rozhlasových dramatizací, dokonce existovala rubrika 
Hra týdne. 

Ve 14.05 přinesl pořad Slova a svět básně Karla Čapka 
o Skandinávii. Již v 9.45 se vysílal Výběr z četby (ze Sun-
day Times a francouzského magazínu Realité) a v 8.45 Vot 
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kultura – komentář ke konferenci literárně historických 
pracovníků v Československu. 

Od 12.30 začalo Zemědělské vysílání, v němž „strýc Jo-
sef Konopa“ (František Vohryzka) vysvětloval malý počet 
zemědělců vyznamenaných Řádem republiky a Řádem 
práce a upozorňoval na nebezpečné komunisty v okrese 
Bruntál. Ve 13.45 se vysílal program České ženy. Přinesl 
záznam projevu Heleny Černé na mezinárodním kongresu 
ve Washingtonu a rozhovor sousedek Horačky a Novačky 
o májových nadějích. Komentář K událostem dne v 15.00 
vysílal česky ze záznamu příspěvek profesora Jana Zed-
níka z Londýna o lhaní komunistů. Ve 14.05 začalo česky 
Dělnické vysílání. „Kmocháček Tónek“ vyprávěl příhodu 
s názvem Nikdo nás nezdolá.87 

Na přehledu skutečně vysílaných pravidelných rubrik 
a jejich obsahu vidíme, že programová skladba sice vychá-
zela z prosincového návrhu 1950, ale v daleko střízlivější 
formě. Vysílání se v první polovině padesátých let nicméně 
stále neslo na vlně naděje a jistého patosu. Za hlavní cíl bylo 
přece stanoveno osvobození zemí za železnou oponou. 
A události první poloviny padesátých let jakoby tomuto 
cíli dávaly určitou naději. Moskva postupně oslabovala. 
Zemřel Stalin, postupně padl Lavrentij Berija a Georgij 
Malenkov a nastoupil Nikita Chruščov, který se začínal 
zajímat o dohodu se Západem a na jaře 1956 odsoudil ve 
svém známém projevu na XX. sjezdu KSSS zločinnou sta-
linistickou minulost. V satelitech došlo k otřesům, vesměs 
zasahujícím široké vrstvy obyvatelstva. V červnu 1953 to 
byly nepokoje v Československu, dva týdny nato v Berlíně, 

 87 NA, f. 311 (Monitoring zahraničního vysílání), záznamy za 15.–30. května 
1952.
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o tři roky později bouřlivý červen 1956 v Poznani a podzim 
v Budapešti. 

Pravděpodobně i z tohoto důvodu lze v první polovině 
padesátých let ve vysílání RFE nalézt poměrně otevřené 
hlasy vyzývající k aktivitě. Redaktory RFE povzbudily patr-
ně zejména bouřlivé reakce na měnovou reformu v červnu 
1953. Tak například 15. července 1953 v 10.45 četl politický 
komentář jeho autor Oswald Kostrba „Skalický“. Byl určen 
příslušníkům československého letectva. Vyzýval piloty 
k úletům do zahraničí. „Pověst našeho letectva můžeš za-
chránit i ty! ... Jde o to zachránit československé letectvo 
pro budoucnost. Patnáct minut letu a kurs 225 z Plzně. 
Někdy je totiž nutné podložit vlastní rozhodnutí věcnou 
znalostí. Vzpomeň si občas! Kurs 225 a letu zdar!“88 A téhož 
dne ve 12.15, v pořadu Vzkazy domovu, bylo slyšet slova: 
„Rolníci i výkupní pracovníci! Přišel čas k vaší akci. Jako 
dělníci absencí a fl uktuací, tak vy nepřesným plněním 
kontingentů sabotujte plán režimu. Pracujte ruku v ruce 
a zvláště ukažte solidaritu v činu. Ukažte komunistickému 
režimu, že rolníci ho tak nenávidí jako dělníci. Přivoď-
te kolchozy ke krachu. Tak donutíte režim k ústupkům 
po příkladu komunistických vlád v okolních státech!“89 
Není jasné, nakolik reagovali na výzvy zemědělci, faktem 
však zůstává, že žádný vojenský pilot z Československa se 
stíhacím letadlem neulétl.

RFE prohlašovala za svůj program mírumilovné osvo-
bození ve shodě s vládní politikou USA, která opakovaně 
ujišťovala, že se s daným stavem v Evropě nikdy nesmíří. 

 88 NA, f. 311 (Monitoring zahraničního vysílání), záznamy za 14.–17. července 
1953. 

 89 Tamtéž. 
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Nikdo však jasně nestanovil strategii tohoto osvobození 
a v polovině padesátých let bylo zřejmé, že tato politika je 
jen rétorikou, nikoli vážně míněným záměrem.90 Osvo-
bození stejně nebylo možné dosáhnout pouze pomocí 
propagandy a ani žádným jiným jednotlivým politickým 
nástrojem. Propagandistický boj mohl přinést nějaké ovoce 
jen za předpokladu hlubokého pochopení sociálních a his-
torických tradic cílových zemí, a zejména pouze jako inte-
grovaná součást širší strategie, založené na promyšleném 
využívání všech dostupných nástrojů politiky a diplomacie. 

Po úvodní vlně verbálního entusiasmu a naivního opti-
mismu umírnila rétorika RFE svůj patetický tón. Zpráva 
prezidenta USA pro rok 1954 označovala NCFE91 za poli-
tickou operaci v boji proti kolonialismu sovětského Ruska 
za železnou oponou a proti komunistickému pronikání 
na svobodnou stranu železné opony. Přesto byla tato poli-
tika něčím víc než jen obranou. Příručka pro zaměstnance 
Policy Handbook RFE se snažila obhájit zjevný rozpor. Jako 
nevládní rozhlasová stanice odpovědná milionům Ameri-
čanů, kteří ji podporovali, nemělo RFE jednat proti politice 
vlády Spojených států nebo názorům lidu Spojených států 
amerických. RFE ale zjevně mohlo vyjadřovat nezávislý 
názor na události nekomentované americkou vládou a pů-
sobit na cílové země svého vysílání, stejně jako samostatně 
načasovat své kroky a prohlášení. 

Robert Holt ve své práci o RFE z roku 1958 uvádí základní 
operační principy pro padesátá léta. Je zajímavé porovnat 
je s prvním návrhem Tigridovy skladby vysílání. 

 90 Tigrid, P. Politická emigrace v atomovém věku. Prostor, Praha 1990, s. 26.
 91 National Committee for Free Europe Inc. se od 5. března 1954 změnil na Free 

Europe Committee Inc., od 28. 10. 1965 pak na Free Europe, Inc.
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Jako první uvádí strategii objektivní pravdy, z jejíhož 
hlediska je bezpodmínečně nutná důvěryhodnost, protože 
lživé vysílání by podrylo úspěch celého projektu. Nezname-
ná to ale naprostou otevřenost. Například nepromyšlené 
zpravodajství přibližující diskuse o politice zadržování 
a politice osvobození probíhající v USA by mohlo vést na-
příklad k sebevražedným bojovým protikomunistickým 
akcím militantů v porobených zemích.92

Dalším operačním principem měla být podle Holta snaha 
RFE o sebeprezentaci jako „domácího vysílání“ či „vnitro-
státní stanice“. V podmínkách totalitní moci nestačí pouze 
podávat pravdivé zpravodajství, ale je třeba nahrazovat 
chybějící svobodná média také ostatním programem: 
zábavou, hudbou, hrami, sportem a vzděláváním. Vše je 
třeba vybírat s ohledem na specifi čnost jednotlivých ná-
rodů. Rychle reagovat, být aktuální, vědět, jak posluchači 
přemýšlí, jak hodnotí události, jak uvažují o událostech 
ovlivňujících jejich každodenní život. To vyžaduje studovat 
domácí ofi ciální média, tisk, monitorovat rozhlas a setkávat 
se s lidmi z druhé strany, s uprchlíky a návštěvami. Exulanti, 
tj. pracovníci RFE, musí žít „dvojím životem“ – fyzicky být 
v Mnichově a v duchu, empaticky, za železnou oponou. 
Musí vzniknout prostředí navozující atmosféru „malého 
Československa“ v Mnichově. 

Třetím operačním principem měla být operativnost. 
RFE se snažilo získat si posluchače i rychlostí svého in-
formačního servisu. O Stalinově smrtelném onemocnění 
informovalo o tři až devět hodin dříve než režimní média. 
Olympijské hry z Cortina ďAmpezzo v roce 1956 pokryla 

 92 Holt, R. T, Radio Free Europe. Th e University of Minnesota Press, Minneapolis 
1958, s. 24.
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čs. redakce RFE natolik, že posluchači RFE znali výsledky 
československého hokejového týmu dříve než z Českoslo-
venského rozhlasu Praha. 

Flexibilita a vlastnosti „domácí stanice“ vyžadují auto-
nomní existenci redakce. Mnichov pracoval nezávisle na 
New Yorku. Posluchači musí věřit, že stanice je vlastenecká, 
a takovou atmosféru nelze vytvořit uměle. Kontrola Ameri-
čanů tedy probíhala jen na úrovni šéfů redakcí, bez přímé-
ho zásahu do obsahu relací. Jednotlivé vysílací podklady 
(„skripty“) americký management obsahově nekontroloval 
a ani to nebylo možné jak z časových, tak jazykových důvo-
dů. Přímé politické příkazy v RFE, zdá se, nebyly a politické 
směrnice jen osvětlovaly konkrétní situace. Management 
musel důvěřovat zaměstnancům. Tato nezávislost mohla 
existovat jen za předpokladu zkušeného a důvěryhodného 
ředitele redakce, vědomého si odpovědnosti vůči oběma 
stranám a zevrubně obeznámeného s politikou a cíli orga-
nizace, takže mohl působit nezávisle. 

Americké vedení odmítalo RFE jako platformu exilové 
politiky. Exiloví politici jsou známí svým sklonem k vnitřní 
rozhádanosti. RFE bylo sice platformou pro spojení exilu 
s domovem, ale nikoli exilovým politickým kolbištěm. 
RFE se od počátku odmítalo účastnit vnitřních bojů exilu. 
Exulanti zde našli zaměstnání zejména pro své osobní pro-
fesionální schopnosti, ne pro jejich stranickou příslušnost. 
O vzájemných útocích exilových představitelů RFE ve vy-
sílání do Československa neinformovalo. Exiloví politici 
jako hosté ve vysílání byli poučeni, že musí zapomenout 
na vnitřní rivalitu a vzájemné intriky.93

 93 Tamtéž, s. 28.
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Z hlediska procesu změn ve střední a východní Evropě 
považovali političtí poradci RFE za významné následující tři 
síly: vnější, orbitální a vnitřní. Vnější síly představovaly USA 
a země NATO. Zadržovaly tlak východního bloku a vytvářely 
podporu pro úspěšná jednání s Moskvou. Orbitální síla 
se projevila například v podobě Jugoslávského vyloučení 
z východního bloku a následných čistkách v satelitech. 
Ukázala, že i ve zdánlivém monolitu přežívají na okraji 
skryté odstředivé síly.94 USA tyto tendence podporovaly 
formou pomoci a podpory Jugoslávii a podporou Titovy 
mezinárodní politiky nebo později podporou Číny. Dne 
2. června 1955 Nikita S. Chruščov v Bělehradě uznal, že 
každá země má právo vybudovat sobě vyhovující systém 
a také právo hledat vlastní formy socialistického vývoje. 
Pro RFE to představovalo signál, že v politických systémech 
satelitních zemích mohou existovat funkcionáři, kteří 
tajně usilují o větší svobodu a nezávislost na Moskvě. To 
se v některých zemích potvrdilo i roku 1956.

Vnitřní síly se však v padesátých letech daly spíše jen 
tušit. RFE se snažilo vyhledávat a podporovat známky 
existence vnitřních opozičních sil, latentního odporu ke ko-
munistům a snah budovat vlastní, na Moskvě nezávislý 
politický systém. Nešlo jen o aktuální, vesměs neradostný 
stav. Tradice boje o osvobození byla u mnoha států dlou-
hodobá a aktuální období potlačení snah znamenalo jen 
etapu, byť těžkou a náročnou, na cestě za svobodou. 

Na opravdové činy v americké politice osvobození ni-
kdy nedošlo, ofi ciálně vše probíhalo jen ve verbální rovině. 
Ovšem vysílání RFE a operace NCFE jako byly například 
balonové projekty, bezpochyby obsahovaly aktivní prvek 

 94 Tamtéž.
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politiky. RFE usilovalo o podporu osvobození snahou o sti-
mulaci nenásilného lidového odporu. Nedělo se tak jen pro-
střednictvím rozhlasového vysílání. Proslulými se v tomto 
ohledu staly letákové akce, připravované pro Československo 
v několika vlnách. Ta poslední z roku 1954 přinesla koncepci 
podpory latentní „lidové opozice“. Na počátku roku 1957 
ředitel RFE v ofi ciálním memorandu prohlásil, že třetí, 
vnitřní síla je tou nejdůležitější. První snad může situaci 
ovlivnit jen skrze materiální pomoc a osobní kontakty. 
Druhá síla, uvnitř komunistických systémů, nemá zájem 
na osvobození od Moskvy.95 Možná se však jednalo jen 
o alibi – o třetí síle nebylo tehdy za železnou oponou slyšet.

Roku 1948 přešel hranice na Západ, zároveň s Ferdinan-
dem Peroutkou, student Václav Holešovský. Od léta 1951 
pracoval v newyorské redakci RFE jako volný spolupracov-
ník. Ve vysílání se četly jeho fejetony psané formou dopisu 
fi ktivnímu komunistickému příteli do Československa. 
Později v padesátých letech pak pracoval i v mnichovské 
redakci. O vysílání prvních let napsal: „Pokud se týká česko-
slovenského oddělení, pravda byla taková, že určitá část pro-
gramů byla až do listopadu 1956 zaměřena na aktivistickou 
podporu spontánních domácích proudů a tendencí, jejichž 
logické vyústění bylo v událostech typu maďarské revoluce 
či Pražského jara, a ještě spíše polského stávkového hnutí 
z léta 1980. Julius Firt tomu tak rozuměl. Cítil, že se síly 
odporu ve východní Evropě včetně Československa začínají 
opět dávat do pohybu a chtěl, aby rozhlas u toho aktivně byl. 
Proto mne s jinými kolegy z New Yorku pozval, abychom 
spolu s ním šli do Mnichova v rámci obrody českosloven-
ského oddělení. Opakoval to mnohokrát: Víte, vy umíte tu 

 95 Tamtéž.
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aktivistickou linku šikovně podat… My do toho Mnichova 
přitáhneme jako korouhevníci a zkusíme to tam obrátit.“ 
Holešovský byl později k politice USA kritický. Napsal, 
že postoj USA a Západu k maďarským událostem odhalil 
prázdnotu eisenhowerovských poselství porobeným náro-
dům. Holešovský chtěl, aby vysílání podávalo lidem doma 
pravdu syrově, bez iluzí, včetně toho, že jsou odkázáni sami 
na sebe. Pravá demokracie nemůže pěstovat manipulativní 
propagandu.96 Také například slovenský pracovník RFE 
Jozef Špetko charakterizuje vysílání období 1951–1956 
s despektem jako falešný patos, emocionalitu, přeexpo-
novanou propagandu a jen jako odpověď na propagandu 
komunistickou.97 Podobně o americké ofi ciální poválečné 
politice soudí historik Igor Lukeš. Přisuzuje projektu RFE 
roli jistého alibi Západu. Skutečnému úsilí o osvobození 
zemí za železnou oponou se totiž USA vyhýbaly.98

Vysílání se neomezilo jen na země střední a východní 
Evropy. Dne 1. března 1953 doplnila vysílání RFE sesterská 
rozhlasová stanice Radio Osvobození (Radio Liberation), od 
5. září 1956 přejmenovaná na Radio Svoboda (Radio Liberty – 
RL). Stanici zřídil Americký výbor pro svobodu lidu Sovět-
ského svazu. Jeho vysílání bylo určeno obyvatelům SSSR 
a neomezovalo se jen na ruštinu, ale postupně se vysílalo 
téměř dvacítkou jazyků národů Sovětského svazu a Pobaltí.99 

 96 Vzpomínka Václava Holešovského na Ferdinanda Peroutku in: Peroutková 
S. (ed.): Ferdinand Peroutka, deníky, dopisy, vzpomínky, NLN, Praha 1995.

 97 Špetko, J., Človek v sieťach. Slovenské slovo z rozhlasovej stanice Slobodná Európa. 
Kalligram, Bratislava 2005. 

 98 Mezinárodní konference Hlasy svobody, nebo západní provokace?, u příle-
žitosti 60. výročí zahájení pravidelného vysílání rozhlasové stanice Rádio 
Svobodná Evropa v Mnichově 28.–30. dubna 2011.

 99 Mickelson, S., America’s Other Voice. Th e Story of Radio Free Europe and Radio 
Liberty, 1983.
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