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Nejdůležitější a nejúspěšnější rozhla-
sovou stanicí vysílající ze západní 
Evropy do komunistického Českoslo-
venska bylo Rádio Svobodná Evropa 
(RSE).1 Vedení Komunistické strany 
Československa se o činnost této sta-
nice intenzivně zajímalo a boj proti 
jejímu vysílání patřil k prioritám čs. 
bezpečnostních složek od počátku 
padesátých let až do pádu komunis-
tického režimu v roce 1989.2 Rozhla-
sové vysílání nebylo vnímáno pouze 
jako nástroj propagandy, ale také jako 
účinný prostředek spojení amerických 

zpravodajských služeb s jejich spolu-
pracovníky v Československu.3 

Rušení rozhlasového vysílání v Čes-
koslovensku, nazývané v dobové ter-
minologii komunistického systému 
„radiová obrana“ nebo „radioobrana“, 
začalo v roce 1952 v reakci na zvyšu-
jící se intenzitu vysílání západních 
rozhlasových stanic v českém a slo-
venském jazyce, především na zahá-
jení činnosti Rádia Svobodná Evropa. 
Na základě rozhodnutí politického 
sekretariátu ústředního výboru Ko-
munistické strany Československa  

(ÚV KSČ) byla v roce 1952 v rámci uta-
jované akce s krycím názvem „R-405“ 
zahájena výstavba sítě rušicích vysí-
lačů.4 První etapa výstavby rušiček 
měla být ukončena v roce 1953 a podle 
rozhodnutí vlády na ni měla navazovat 
druhá etapa budování rušicích center.5 
Budovaná síť čs. rušiček měla na zá-
kladě dvoustranných dohod navazovat 
na podobné sítě zřizované na území 
Sovětského svazu, Polska a Maďarska. 
V polovině 50. let se čs. delegace záro-
veň několikrát neúspěšně pokoušela 
předložit otázku zastavení rozhlasové 

Přestaňte okamžitě rušit modré

Rozhlasové stanice vysílající ze Západu do zemí komunistického bloku se staly 
důležitým prostředkem ideologického působení na jejich občany. Rozhlasové 
vlny se šířily éterem volně bez jakýchkoliv omezení přes železnou oponu 
oddělující východní Evropu od západní. Komunističtí vládci zemí sovětského 
bloku se proto snažili vytvořit jakousi vzdušnou paralelu železné opony, která se 
měla táhnout podél západních hranic jejich zemí. Síť vzájemně se doplňujících 
rušicích středisek měla podle představ jejích tvůrců vytvořit díky mezinárodní 
spolupráci neprostupnou bariéru, která by v maximální míře zabránila občanům 
komunistických zemí v přijímání signálů západních rozhlasových stanic. 

Konec rušení Rádia Svobodná Evropa v roce 1968

Milan Bárta

1  K činnosti Rádia Svobodná Evropa existuje rozsáhlá literatura, především memoárového charakteru, např. JUNEK, Marek a kol.: Svo-
bodně! Rádio Svobodná Evropa 1951–2011. 60 let RFE. Radioservis – Český rozhlas – FF UK Praha, Praha 2011; KRYL, Karel: Krylogie. Au-
torské pořady vysílané v letech 1975–1989 rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa. Academia, Praha 1994; PEROUTKA, Ferdinand: Mluví k vám 
Ferdinand Peroutka. Rozhlasové komentáře – Rádio Svobodná Evropa. Argo, Praha 2003; SEDLÁČEK, Karel: Volá Svobodná Evropa. Radio 
Free Europa, Radio Liberty. Archa 90, Praha 1993; TOMÁŠ, František: Je sedm hodin středověkého času. Postavy a příběhy ze začátků Svo-
bodné Evropy. J. Kanzelsberger, Praha 1991; viz také http://www.rozhlas.cz/svobodne/portal/.

2  Více viz TOMEK, Prokop: Objekt ALFA. Československé bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa. Sešity Úřadu dokumentace a vy-
šetřování zločinů komunismu, č. 14. ÚDV, Praha 2006.

3  Viz např. Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Správa kontrarozvědky (1947) 1954–1990, I. díl (A 34), inventární 
jednotka (dále jen inv. j.) 2416, Orientační zpráva o činnosti a zaměření Rádia Svobodná Evropa, 8. 2. 1967, kde je uvedeno, že obsah 
vysílání RSE je podřízen politice USA [...] je zaměřen především na to, aby prokázal přednosti kapitalistického zřízení proti zřízení socialistic-
kému. [...] Tato činnost je vedena ve dvou liniích – politické a zpravodajské (která je řízena americkými zpravodajskými složkami).

4   Více viz TOMEK, Prokop: Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo. Securitas Imperii, 2002, č. 9, s. 334–367.
5   Ministerstvo vnitra k rušení zahraničního rozhlasu dokonce vyvinulo speciální vysílač KSV 20 o výkonu 20 kW určený pouze pro ra-

dioobranu. Vyroben byl nakonec v počtu 16 kusů, které byly nasazeny v Plzni a Košicích.
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propagandy proti Československu na 
půdě Organizace spojených národů 
(OSN). Opírala se o rezoluci OSN č. 110 
z roku 1947, podle které byla jakákoliv 
propaganda vedená proti jiné zemi 
v rozporu s Chartou OSN. 

Od počátku 60. let se začala přehod-
nocovat bezpečnostní politika komu-
nistického Československa. Těžiště 
operativní činnosti mělo být přesu-
nuto proti tzv. vnějšímu protivníkovi, 
tedy proti agenturním sítím zahranič-
ních zpravodajských služeb a jejich 
domácím pomocníkům (v žádném 
případě se ovšem nepočítalo s ukon-
čením represí proti domácí opozici – 
tzv. vnitřnímu protivníkovi). Činnost 
bezpečnostního aparátu se měla 
zracionalizovat a zefektivnit (a také 
v mnohem větší míře podřídit kont-
role špičkami komunistického vedení). 
ministerstvo vnitra opakovaně infor-
movalo nejvyšší stranické a státní 

funkcionáře o klesající tendenci po-
slechu „nepřátelsky zaměřených“ 
západních rozhlasových stanic, při-
čemž stávající účinnost rušiček proti 
tomuto vysílání měla být dostačující. 
Při tvorbě nové koncepce obrany pro-
ti západnímu rozhlasovému vysílání 
se vycházelo také z toho, že již v roce 
1956 vypovědělo dohody o rušení roz-
hlasového vysílání Polsko a roku 1964 
se k němu přidalo Maďarsko. 

Postupně tak rušení některých 
stanic (Radio Canada International, 
Radio Luxembourg, BBC, Hlas Ame-
riky atd.) prakticky ustalo (jejich 
činnost však byla i nadále monitoro-
vána s tím, že může být kdykoliv ob-
noveno). Ušetřené zdroje měly být 
případně použity k zesílení rušení 
zbylých stanic. U Radia Vatikán a Ra-
dia Madrid se dosavadní masivní 
rušení mělo změnit na výběrové, za-
měřené především na „nepřátelsky 

zaměřené relace“. Vysílání Rádia 
Svobodná Evropa, v Československu 
nejsledovanější a považované za nej-
nebezpečnější, se mělo i nadále ru-
šit v původním rozsahu. V důsledku 
těchto změn se v následujících letech 
snižoval počet aktivních rušicích 
středisek. V provozu postupně zůsta-
la pouze lokální rušicí střediska 
v místech soustředění velkého množ-
ství obyvatel, tj. v Praze, Bratislavě  
a Brně. Zbylá střediska byla uzavřena, 
přičemž jejich výpadek mělo nahradit 
zahájení účinnějšího dálkového ruše-
ní z nových středisek v Plzni a Koši-
cích, vybavených výkonnými vysílači. 
Na obraně čs. prostoru se podílela 
také střediska dálkového rušení ze 
Sovětského svazu, na oplátku pak čs. 
strana poskytovala SSSR dálkové 
rušení západního rozhlasového vysí-
lání z vysílačů v Litomyšli, Poděbra-
dech a Rimavské Sobotě.

Mapa rušení vysílání Rádia Svobodná Evropa z roku 1952  Zdroj: ABS
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Situace v Československu na konci 
60. let vykrystalizovala v reformní 
proces, který si pro naděje v něj vklá
dané a pro krátkost trvání vysloužil 
pojmenování Pražské jaro. O tom, jaký 
vliv na události měly západní rozhla
sové stanice, které byly před zrušením 
cenzury považovány za jeden z mála 
zdrojů přesných informací, svědčí 
výrok Alexandra Dubčeka, že infor
mace o lednovém zasedání ÚV KSČ 
se prostřednictvím zahraničních rozhla-
sových stanic rychle šířily po celé zemi.6 
Na druhé straně se toto vysílání sta
lo trnem v oku pro konzervativní 
promoskevské vůdce států sovětské
ho bloku, kteří často argumentovali 
jeho „škodlivostí“. Władysław Gomuł
ka vyčetl na drážďanské schůzce 
v březnu 1968 čs. komunistům, že 
hlásají socialismus podle receptu 
Rádia Svobodná Evropa.7

V průběhu Pražského jara se mini
sterstvo vnitra (především Státní 
bezpečnost) stalo terčem ostré kriti
ky sdělovacích prostředků zbavených 
cenzury, ke které se přidaly odsuzu
jící hlasy veřejnosti i části předních 
komunistických politiků. Kritizována 
byla především nezákonnosti 50. let, 
ale i pozdější případy, jako např. bru
tální zásah proti studentům na stra
hovských kolejích v  říjnu 1967 či 
údajné sledování odpůrců prezidenta 
a prvního tajemníka ÚV KSČ Antoní
na Novotného. Tyto hlasy poukazo
valy mimo jiné i na nevhodnost a ne
zákonnost rušení zahraničních roz  
hlasových stanic a požadovaly jeho 
zastavení.

V polovině března 1968 byl odvolán 
ministr vnitra Josef Kudrna8 a 25. břez
na kolegium ministra vnitra (jeho 
poradní orgán) pověřilo VII. správu 
ministerstva vnitra (správa spojení, do 
jejíž kompetence obrana proti západ

nímu rozhlasovému vysílání spadala) 
vypracováním návrhu na ukončení 
rušení zahraničních rozhlasových 
stanic na území Československa. Pra
covníci VII. správy s tímto úkolem 
pravděpodobně počítali předem, neboť 
v krátké době připravili několik alter
nativ možného ukončení rušení, které 
byly urychleně zaslány vedení minis
terstva s tím, že je záhodno získat co 
nejrychleji souhlas vedoucích funkci
onářů ÚV KSČ s některou z nich, neboť 
se považovalo za pravděpodobné, že 
hlasy poukazující na nezákonnost 
rušení ještě zesílí.9

Dne 12. dubna 1968 se uskutečni
lo  jednání zástupců ministerstva 
vnitra a Ústřední správy spojů.10 Obě 
strany se zavázaly sestavit zprávu 
o stavu rušení vysílání zahraničního 

rozhlasu, která měla být předána 
vládě ČSSR s doporučením toto ruše
ní co nejrychleji ukončit. Část čs. 
vysílačů měla být po dohodě se sovět
skými představiteli případně pone
chána v provozu pro účely rušení 
západních rozhlasových stanic vysí
lajících na území SSSR. Výsledná 
zpráva přiznávala problémy spojené 
s rušením, jeho pokračování podle ní 
nebylo politicky únosné. Uvádělo se 
v ní, že systém rušení byl přijat v ob-
dobí značné nepřátelské propagandy, 
přičemž pouhou pasivní obranou 
proti vysílání nebylo možné dosáhnout 
převahy v ideologické oblasti. Doporu
čovalo se postupovat aktivními meto-
dami, především za pomoci účinné 
kontrapropagandy a zlepšení informo-
vanosti veřejnosti zvýšenou prací čs. 

6  HOCHMAN, Jiří (ed.): Naděje umírá poslední. Vlastní životopis Alexandra Dubčeka. SvobodaLibertas, Praha 1993, s. 142.
7  PAUER, Jan: Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy. Pozadí – plánování – provedení. Argo, Praha 2004, s. 39.
8  Ke kariéře J. Kudrny více viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich 

náměstci. ÚSTR, Praha 2009, s. 112–115.
9  ABS, f. Sekretariát náměstka ministra vnitra plk. Jindřicha Kotala (A 5), inv. j. 1020, Dopis náměstka Kotala adresovaný ministru vnit

ra, 2. 4. 1968.
10  ABS, f. VII. správa SNB – Správa spojení (dále jen A 21), inv. j. 43, Zastavení činnosti Radiové obrany ČSSR, návrh pro vládu ČSSR.

Stožáry vysílačů Rádia Svobodná Evropa v Německu  Zdroj: ABS
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médií. Poukazovalo se také na tech-
nické problémy (nevhodnost a zasta-
ralost používané techniky, malá 
účinnost rušení zvláště v některých 
denních dobách), politické souvislos-
ti (politická situace se od počátku  
50. let, kdy bylo zahájeno, značně 
změnila, rušení bylo v rozporu s me-
zinárodními dohodami signovanými 
zástupci ČSSR) i další obtíže z něj 
plynoucí (provoz systému byl finanč-
ně nákladný, vyžadoval značné množ-
ství kvalifikovaných pracovních sil, 
odborníci poukazovali na zdravotní 
rizika spojená s provozem rušiček ve 
velkých městech a snižování kvality 
příjmu oficiálního vysílání českoslo-
venského rozhlasu a televize). Vzhle-
dem ke komplikovanosti celé záleži-
tosti bylo k vyjádření vyzváno také 
ministerstvo kultury a informací.11 

Jak vlastně rušení rozhlasu v roce 
1968 fungovalo? Podle hlášení pově-
řených pracovišť probíhalo úspěšně 
po celý den v Praze, Brně a Bratislavě, 
na ostatních místech republiky mělo 
díky dálkové obraně poměrně dobré 
výsledky pouze přes den, ráno a večer 
byly účinky minimální (zejména na 
vyšších frekvencích vysílání). V čer-
venci 1968 se na obraně proti zahra-
ničnímu rozhlasovému vysílání a s tím 
souvisejícím monitoringu informací 
západního rozhlasu, řízeným minis-
terstvem vnitra, mělo podílet tabulko-
vě 156 lidí (147 civilních zaměstnanců 
a 9 příslušníků MV), skutečný stav 
však byl pouze 129 občanských zaměst-
nanců a 9 příslušníků MV). Do systému 
rádiové obrany bylo zapojeno 64 vysí-
lačů o výkonu 1 kW (41 vysílačů no- 
vého typu KRV 1 a 23 starších KSV 1) 

a 16 vy sílačů o výkonu 20 kW (KSV 20). 
ministerstvo vnitra mělo v té době 
k dispozici samostatné objekty pro 
rušení západního rozhlasového vysí-
lání v pásmu krátkých vln v Praze  
(29 vysílačů o výkonu 1 kW), Bratisla-
vě (19 vysílačů o výkonu 1 kW) a Brně 
(16 vysílačů o výkonu 1 kW). Pro dál-
kové rušení byly určeny objekty v Plz-
ni (8 vysílačů o výkonu 20 kW) a Ko-
šicích (rovněž 8 vysílačů o výkonu  
20 kW). V Praze mimo to probíhalo 
monitorování zahraničních rozhlaso-
vých relací pro potřeby čs. kontraroz-
vědky a rozvědky. Všechna střediska 
plnila současně funkci spojovacích 
uzlů pro útvary bezpečnostních slo-
žek. Pro dálkové rušení západních 
rozhlasových stanic na území SSSR 
byly určeny vysílače v Poděbradech 
(5 vysílačů KUV 18/30), Litomyšli  
(10 vysílačů KUV 18/30) a Rimavské 
Sobotě (6 vysílačů KUV 40/50 a 6 vy-
sílačů KTV 50). Vedle ministerstva 
vnitra se na rušení rozhlasu v menší 
míře podílela také Ústřední správa 
spojů, která za tímto účelem provo-
zovala sedm středovlnných vysílačů 
v Radomyšli, Karlových Varech, Čes-
kých Budějovicích, Mnichově Hradi-
šti, Brně-Komárově, Banské Bystrici 
a Prešově.12 

S rušením zahraničního vysílání 
nesouhlasilo nové vedení ministerstva 
vnitra v čele s rozhodným stoupencem 
reformních myšlenek Josefem Pav-
lem.13 Dosavadní systém rušení se 
neslučoval s jeho koncepcí radikální 
změny práce ministerstva, které se 
mělo proměnit v moderní a vysoce 
účinnou bezpečnostní službu. Také 
podle akčního programu MV (odvo-
zeného od akčního programu KSČ), 
který se měl stát jakýmsi ideovým 
podkladem pro reformy v Bezpečnos-
ti, měla být obrana proti zahraniční-
mu rozhlasovému vysílání přesunuta 
k Ústřední správě spojů. 

11  ABS, f. Organizační a vnitřní správa FMV II. díl, 1946–1973 (dále jen A 6/2), inv. j. 1115, Informace pro I. náměstka ministra vnitra s. pplk. 
Stanislava Padrůňka, 28. 6. 1968.

12  ABS, f. Inspekce ministra vnitra, neuspořádáno (dále jen IMV), signatura (dále jen sign.) 01-1-III.
13  Ke kariéře J. Pavla více viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich 

náměstci, s. 136–138.

Rušicí vysílač čs. výroby, rok 1952  Foto: NA
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Na tiskové konferenci 6. května 
1968 J. Pavel prohlásil, že v Českoslo-
vensku již kromě některých relací 
Rádia Svobodná Evropa nejsou ruše-
ny žádné západní rozhlasové stanice, 
a i u RSE byl vládě předložen návrh 
na ukončení rušení. J. Pavel přitom 
připravené podklady buď špatně in-
terpretoval, nebo byly nesprávné. 
Návrh na ukončení rušení pro vládu 
byl v té době totiž teprve připravován. 
Navíc v té době probíhalo výběrové 
rušení některých relací stanice Mad-
rid. Čtrnáct dní po uvedené tiskové 
konferenci vydal zastupující náčelník 
VII. správy podplukovník Ladislav 
Sýkorovský po konzultaci s vedením 
ministerstva pokyn k zastavení ruše-
ní této stanice.14 

Práce na návrhu ukončení rušení 
západního rozhlasového vysílání se 
protahovaly, značně je zdržovala nut-
nost konzultací s dalšími zaintereso-
vanými resorty (ministerstvem kultu-
ry a informací a Ústřední správou 
spojů). Teprve 27. července projedna-
lo výslednou zprávu kolegium minis-
tra vnitra. Zpráva již v prvním bodě 
jednoznačně potvrdila, že MV chce 
zastavit rušení poslechu rozhlasové 
stanice Svobodná Evropa a tím ukončit 
jakékoliv rušení zahraničního rozhlasu 
na našem území.15 V návaznosti na to 
mělo být se Sovětským svazem pro-
jednáno zastavení vysílání rušivého 
signálu do Československa z  jeho 
území. Otázka využití čs. vysílačů pro 
účely „radiové obrany“ SSSR se měla 
vyřešit dvojstrannou dohodou. Uvol-
něné moderní vysílače měly zůstat 
v záloze pro případné mimořádné 
události (k jejich údržbě mělo být po-
necháno 24 pracovníků, zbylí měli 
přejít na pracoviště odpovídající jejich 
kvalifikaci). Ostatní vysílače měly být 
poskytnuty dalším resortům, nejza-

staralejší eventuálně vyřazeny. Případ-
né požadavky na obnovu rádiového 
rušení za mimořádných okolností se 
podle tohoto návrhu měly řešit ve spo-
lupráci s Ústřední správou spojů a mi-
nisterstvem kultury a informací, popř. 
za technické pomoci Sovětského sva-
zu. Současně padlo rozhodnutí pokra-
čovat v monitoringu zahraničního 
rozhlasu pro potřeby čs. bezpečnost-
ních složek.16

Pracovníci VII. správy na pokyn 
ministra vnitra v té době již měli při-
pravený časový harmonogram prací 
nutných k ukončení rušení západního 
rozhlasu, byl připraven i text rozkazu 
ministra vnitra zdůvodňující tyto 
kroky. Přípravy samozřejmě nebylo 
možné utajit a mnoho řadových pra-
covníků z řad civilních zaměstnanců 
dobrovolně odešlo z pro ně v té chvíli 
neperspektivního zaměstnání.

Na začátku srpna byla konečná 
verze návrhu na ukončení rušení za-
hraničního vysílání (jednalo se prak-
ticky již pouze o rušení Rádia Svobod-
ná Evropa) předložena vládě ČSSR. 
Pokud by čs. vláda s návrhem souhla-
sila, měl být následně projednán i se 
Sovětským svazem. Vláda však návrh 
vrátila k přepracování s poukazem na 
nedostatečné zdůvodnění a na sku-
tečnost, že nebyl projednán rovněž 
s ministerstvem národní obrany.

Pracovníci VII. správy začali ve 
spolupráci s vedením MV připravovat 
nový návrh. Nikdo netušil, že rušení 
RSE bude sice ukončeno dříve, než 
předpokládali, tento stav však bude 
trvat mnohem kratší dobu, než si do-
kázali představit. U hranic Českoslo-
venska se totiž tou dobou již shroma-
žďovali vojáci a vojenská technika 
armád pěti států Varšavské smlouvy…

V noci z 20. na 21. srpna 1968 zača-
la invaze do Československa, největ-

ší vojenská akce v Evropě od skonče-
ní druhé světové války. Vojenské 
obsazení překvapeného státu proběh-
lo bez větších problémů, politické 
plány vládců Kremlu a jeho satelitů 
však nevyšly. Kromě malé hrstky 
kolaborantů z řad vrcholných politiků 
a představitelů Státní bezpečnosti 
drtivá většina veřejnosti i politického 
vedení invazi odsoudila.17

Také větší část příslušníků Bezpeč-
nosti v čele s ministrem J. Pavlem se 
postavila – alespoň v prvních dnech 
invaze – proti okupaci a proklamovala 
věrnost legálnímu vedení KSČ a státu. 
Rovněž pracovníci VII. správy, včetně 
vedoucích funkcionářů a členů útva-
rové organizace KSČ, invazi odsoudili. 
Vstup vojsk samozřejmě vážně narušil 
činnost Bezpečnosti. Již 21. srpna hlá-
sila posádka rušicího střediska v Po-
děbradech problémy s okupačními 
vojáky, stanici v Plzni obsadili sovětští 
vojáci a její obsluhu vykázali z praco-
viště, později byla obsazena i středis-
ka v Brně a Ostravě.

Náměstek ministra vnitra Viliam 
Šalgovič18, stojící v čele promoskevské 
skupiny na ministerstvu vnitra, kte-
rá měla pomoci zajistit hladký průběh 
invaze, se pokusil získat ke spoluprá-
ci také náčelníka VII. správy, plukov-
níka Oldřicha Šebora. Žádal od něj 
pomoc při přerušení legálního vysí-
lání rozhlasu, který tlumočil odmíta-
vé stanovisko nejvyšších orgánů 
státu k okupaci. Plukovník Šebor však 
jakoukoliv spolupráci s kolaboranty 
nebo okupanty razantně odmítl. Jeho 
situace přitom byla nezáviděníhodná. 
Během prvního dne invaze obdržel 
prakticky jediný pokyn z vedení MV 
– dodržovat pokyny legálního vedení 
ministerstva (k němuž V. Šalgoviče 
již nepočítal) a vlády. Odvážně proto 
začal vyvíjet samostatnou aktivitu. 

14  ABS, f. A 21, inv. j. 93, Zpráva o výsledku šetření činnosti bývalého vedení správy spojení MV, 11. 11. 1969.
15  Tamtéž, inv. j. 74, Zápis ze zasedání kolegia ministra vnitra, bod 4) Návrh na zrušení radiové obrany ČSSR, 27. 7. 1968.
16  Tamtéž.
17  K roli Státní bezpečnosti v srpnu 1968 více ŽÁČEK, Pavel: Odvrácená tvář Pražského jara. Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968. Svět 

křídel, Cheb 2010.
18  Ke kariéře V. Šalgoviče viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich 

náměstci, s. 164–170.
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Vydal rozkaz ukončit veškeré rádiové 
spojení sovětských zástupců v Česko-
slovensku s jejich mateřskou zemí 
(i spojení s ministerstvy vnitra ostat-
ních zemí podílejících se na okupaci) 
a přes opakované výzvy jej odmítal 
obnovit s tím, že by se jednalo o kola-
boraci. Pracovníci VII. správy se bě-
hem horečných srpnových dnů, ať již 
s vědomím či bez vědomí svého veli-
tele, podíleli na organizování pasiv-
ního odporu proti okupantům a na 
činnosti legálních orgánů komunis-
tické strany a státu – spolupracovali 
na přípravě protiokupačních letáků 
a tiskovin a na provozu českosloven-
ských rozhlasových stanic a televize, 
udržovali rádiové spojení pro nejvyš-
ší státní a stranické orgány, zajišťo-
vali jejich spolupráci se sdělovacími 
prostředky apod.

Dne 22. srpna v 7.00 hodin ráno 
vydal plukovník O. Šebor rozkaz pře-
staňte okamžitě rušit modré, zname-
nající pokyn ukončit rušení relací 
Rádia Svobodná Evropa v češtině 
a slovenštině (dále se mělo rušit vy-
sílání v ruštině).19 Svůj rozkaz odů-
vodnil tím, že je nutno využít uvolně-
né v ysí lače k  podpoře v ysí lání 
oficiálního programu Českosloven-
ského rozhlasu a k rušení vysílání 
sovětské okupační stanice Vltava 
(občasné rušení stanice Vltava bylo 
v odpoledních hodinách 22. srpna 
opravdu zahájeno). Již pět minut po 
vydání tohoto rozkazu si náčelník 
Krajské správy ministerstva vnitra 
Bratislava stěžoval V. Šalgovičovi (ten 
byl z postu náměstka ministra vnitra 
pro StB odvolán až 24. srpna),20 který 

obratem protestoval u Šebora s tím, 
že tento krok je neadekvátní situaci, 
a vyzýval ho, aby ukončení rušení 
ještě zvážil. Krátce nato si Šebora 
zavolal tajemník ÚV KSČ Drahomír 
Kolder (jeden ze signatářů tzv. zvací-
ho dopisu, který vyzýval sovětské 
vedení k zásahu proti hrozící kontra-
revoluci v Československu a který 
posloužil jako záminka pro invazi). 
Šebor se s ním podle svých slov od-
mítl sejít s tím, že má na starosti 
důležitější záležitosti svěřené mu jeho 
nadřízeným J. Pavlem.21 Také sovětští 
zástupci žádali, aby bylo rušení ob-
noveno. Odkazovali přitom na sovět-
sko-československou smlouvu. Šebor 
jim odpověděl, že tato smlouva byla 
uzavřena v normálních podmínkách, 
které nyní nepanují, když lidé v Praze 
umírají pod koly sovětských tanků.22 

V reakci na to začali od 23. srpna 
obsazovat rušicí střediska sovětští 
vojáci.23 Rozkaz o zastavení rušení sice 
výslovně uváděl, že vysílání určené pro 
SSSR se má rušit i nadále, po obsazení 
technických ústředen sovětskými 
vojáky však bylo rušení vypnuto.24 
Vojáci odtud – někdy i se zbraněmi 
v rukou – vykazovali čs. zaměstnance, 
některé z nich dokonce nakrátko in-
ternovali a vyslýchali, vypínali vysí-
lače i spojovací techniku. Okupanti se 
dobývali do zamčených dveří, dochá-
zelo ke krádežím služebních i soukro-
mých věcí a ke škodám na vybavení. 
O dva dny později, poté, co se dozvěděl, 
že také objekt vedení VII. správy mají 
obsadit sovětští vojáci, se plukovník 
O. Šebor se svým štábem přesunul na 
náhradní pracoviště. 

Ukončení činnosti čs. rušiček však 
neznamenalo automaticky konec 
praktického rušení Rádia Svobodná 
Evropa. Sovětská strana pokračovala 
v dálkovém rušení, které bez konzul-
tace s čs. stranou svévolně rozšířila 
na všechny relace v češtině a sloven-
štině. Bez vyžádání čs. úřadů bylo 
navíc zahájeno rušení českých a slo-
venských relací BBC, Rádia Tirana, 
Deutsche Welle, Rádia Vatikán, Rádia 
Paříž a Hlasu Ameriky z území Ma-
ďarska.

Sovětští vojáci 27.–29. srpna 1968 
postupně opouštěli obsazené objekty 
rušicích středisek. Do uvolněných 
prostor se vraceli zaměstnanci. Lik-
vidace škod a příprava na obnovení 
provozu si vyžádaly určitý čas. Dne 
9. září sovětští zástupci dostali infor-
maci o tom, že přípravy na znovuza-
hájení rušení západního rozhlasu na 
území SSSR byly dokončeny. Součas-
ně byl vyžádán plán tohoto rušení. Ten 
byl dodán druhý den a v 16.00 hodin 
začaly být rušičky postupně uváděny 
do provozu.25 Smluvně dohodnuté 
rušení pro Sovětský svaz bylo plně 
obnoveno.

Sověti si také opakovaně stěžovali 
na rušení svého vysílání a požadova-
li spolupráci čs. strany. O. Šebor na to 
reagoval slovy, že rušení bude pokra-
čovat, neboť nelegální stanice „Vltava“ 
(umístěná na území NDR) pokračuje ve 
svém vysílání v nezměněném urážlivém 
duchu.26 

Dne 20. září se zástupce náčelníka 
VII. správy podplukovník L. Sýkorov-
ský a náčelník 1. odboru podplukovník 
Miroslav Šulc sešli se zástupci sovět-

19  ABS, f. IMV, sign. 01-1-XIV, Protokol o výslechu svědka Jiřího Pánka, býv. zaměstnance VII. správy ministerstva vnitra, 30. 8. 1971.
20  ABS, f. Organizační a vnitřní správa FMV IV. díl, 1951–1970 (A 6/4), inv. j. 1158, RMV ČSSR č. 60 ze dne 24. 8. 1968, Vyrozumění o odvo-

lání plk. Viliama Šalgoviče, CSc., z funkce náměstka ministra vnitra, další kádrová opatření a vytýčení bezprostředních úkolů. Ofi ciálně 
byl rozkaz vytištěn a rozeslán až 13. 9. 1968. Rozkaz byl zveřejněn in: KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnost-
ní aparát v období pražského jara 1968 (leden – srpen 1968). Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970, díl 7. ÚSD AV ČR – 
Doplněk, Praha – Brno 1996, s. 229–230.

21  ABS, f. A 21, inv. j. 85, Činnost pracovníků VII. správy ministerstva vnitra ve dnech 21. 8.–28. 8. 1968 – zpráva.
22  Tamtéž, inv. j 82, Zápis z porady ze dne 28. 8. 1968.
23  Tamtéž, inv. j. 85, Činnost pracovníků VII. správy ministerstva vnitra ve dnech 21. 8.–28. 8. 1968 – zpráva.
24  Tamtéž, inv. j. 93, Činnost bývalých pracovníků správy spojení ministerstva vnitra v srpnu 1968 – výsledek šetření, 11. 11. 1969.
25  Tamtéž, inv. j. 43, Radiová obrana.
26  Tamtéž, inv. j. 79, Rozhlasové vysílání – hlášení pro I. náměstka MV plk. Jána Majera, 1. 10. 1968. 
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ské armády a KGB. Poukazovali znovu 
na problémy spojené s rušením, malou 
relativní účinnost rušení, zastaralost 
vybavení i pouze pasivní charakter 
tohoto způsobu boje s nepřátelskou 
propagandou a především na to, že 
o jeho znovuzahájení může rozhod-
nout pouze čs. vláda. Tu o tom O. Šebor 
informoval s tím, že opětovně navrhl 
převedení rušení západních rozhla-
sových stanic do kompetence Ústřed-
ní správy spojů, přičemž poukazoval 
mj. na to, že v SSSR patří rušení zá-
padního rozhlasu do působnosti mi-
nisterstva spojů.27 

Koncem září 1968 obdrželo minis-
terstvo zahraničních věcí od sovět-
ského velvyslanectví memorandum 
varující před nezajištěností ČSSR proti 
nepřátelskému rozhlasovému vysílání 
a vyzývající k obnovení „radioobrany“ 
proti západních stanic.28

Předsednictvo vlády v návaznosti 
na memorandum rozhodlo na svém 
zasedání 25. září, aby ministr vnitra 
do týdne nastínil možnosti čs. strany 
ke splnění sovětského návrhu. Nový 
ministr vnitra Jan Pelnář29 předložil 
vládě 2. října 1968 společnou zprávu 
vypracovanou ministerstvem vnitra, 
Ústřední správou spojů, ministerstvem 
zahraničních věcí a Úřadem pro tisk 
a informace, ve které zároveň shrnul 
situaci na úseku obrany proti zahra-
ničnímu rozhlasovému vysílání. Dál-
kovou obranu pro SSSR zajišťovaly tři 
objekty (Poděbrady, Litomyšl a Rimav-
ská Sobota) s 27 vysílači o celkovém 
výkonu 1060 kW. Ministerstvo vnitra 
dále řídilo vysílače v Praze, Bratislavě, 
Brně (celkem 64 vysílačů, každý z nich 
o výkonu 1 kW) a v Plzni a Košicích 
(dohromady 16 vysílačů, každý z nich 
o výkonu 20 kW). Ústřední správa 
spojů disponovala vysílači o výkonu 
3–30 kW v Radomyšli, Karlových Va-
rech, Českých Budějovicích, Mnichově 
Hradišti, Brně-Komárově, Banské 

Bystrici a Prešově, určenými k rušení 
na středních vlnách. Sovětský svaz v té 
době pokračoval v rušení všech relací 
Rádia Svobodná Evropa v češtině a slo-
venštině. Bez souhlasu čs. strany bylo 
z Maďarska i nadále rušeno vysílání 
BBC, Rádia Tirana, Deutsche Welle, 
Rádia Vatikán, Rádia Paříž a Hlasu 
Ameriky.

Předložená zpráva byla vlastně roz-
pracovanou variantou Pavlova návrhu 
pro vládu, přizpůsobenou změněným 
podmínkám s tím, že s ukončením 
rušení jako jedinou možností se nepo-
čítalo. Zpráva v podstatě shrnovala 
vývoj obrany proti zahraničnímu roz-
hlasovému vysílání a konstatovala, že 
od počátku 60. let docházelo v této 
oblasti k uvolňování, opakovala výhra-
dy k dalšímu provozu rušiček (nega-
tivní vliv na zdraví obyvatel i na kva-
l itu televizního a  rozhlasového 
signálu ve velkých městech). Na zá-
kladě prohlášení čs. vlády proto mini-
sterstvo vnitra ve spolupráci s Ústřed-
ní správou spojů vypracovalo návrh na 
zastavení rušení zahraničního rozhla-
su (s ponecháním rezerv pro mimořád-
né události). Rušení zahraničního 
rozhlasu, pokud by mělo fungovat 
i nadále, by podle tohoto návrhu mu-
selo mít oporu v zákoně a příslušná 
opatření by musela být veřejně publi-
kována. Pelnář také poukázal na ne-
možnost splnit požadavek SSSR na 
rušení všech hlavních západních 
rozhlasových stanic s ohledem na 
omezené technické možnosti čs. stra-
ny i na mezinárodní závazky, kterým 
by rušení odporovalo. Mělo-li by dojít 
k dalšímu rozšíření rušení, bylo by 
nutné investovat vysoké finanční část-
ky do vybudování nových rušicích 
středisek, ovšem s nejistým výsledkem. 
Navrhl rušit vysílání pouze výběrově 
na základě pokynů Úřadu pro tisk 
a informace, což předsednictvo vlády 
také schválilo.30 

Koncem října ministerstvo vnitra 
předalo ministerstvu zahraničních 
věcí Sovětského svazu odpověď na 
memorandum ve formě tzv. pamětní-
ho spisu (byla opět vyhotovena ve 
spolupráci s Ústřední správou spojů). 
Upozorňovala, že přes snahu o co nej-
rychlejší a nejúplnější využití součas-
ných prostředků je rušení technický-
mi podmínkami omezeno pouze na 

27  ABS, f. A 6/2, inv. j. 1115, Zpráva náčelníka VII. správy plk. O. Šebora, 23. 9. 1968.
28  ABS, f. A 21, inv. j. 34, Pamětní zápis – opis.
29  Ke kariéře J. Pelnáře více KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich ná-

městci, s. 139–141.
30  ABS, f. Sekretariát ministra vnitra III. díl, 1966–1975 (A 2/3), inv. j. 2248, Řešení radiové obrany ČSSR, 2. 10. 1968.

Oldřich Šebor, náčelník VII. správy MV v roce 
1968, který vydal pokyn k zastavení rušení 
Rádia Svobodná Evropa, a Ladislav Sýkorovský, 
zástupce náčelníka VII. správy MV v roce 
1968  Foto: ABS
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rušení výběrové, probíhající v souladu 
s čs. zákonnými předpisy na ochranu 
zájmů společnosti. Rušeny mě ly proto 
být relace údajně narušující mírové 
soužití národů, podněcující k válce, 
hlá sa jící národnostní, etnickou, raso-
vou nebo náboženskou nesnášenli-
vost, hanobící národ, rasu nebo pře-
svědčení skupiny obyvatel, ČSSR nebo 
jiný stát světové socialistické sousta-
vy a jejich představitele, pobuřující 
proti ČSSR a jejím spo jen cům, šířící 
poplašné zprávy, pornografii, podně-
cující k páchání trestných či nů, šířící 
zprávy zaměřené proti polit ické 
a ideové linii státu a ohrožující čest 
a práva čs. občanů nebo jejich socia-
listické soužití.31 Ministerstvo vnitra 
následně několikrát urgovalo žádost 
o vydání vládní vyhlášky, která by 
taxativně vyjmenovala tyto činnosti, 
které jsou v rozporu se zájmy společ-
nosti.

Jednání s Úřadem pro tisk a infor-
mace o výběru relací určených k ru-
šení se protahovala, stejně jako pří-

prava vyhlášky o legalizaci rušení. 
Zásadní výhrady měla Generální 
prokuratura a ministerstvo sprave-
dlnosti. Přesto bylo ve druhé polovině 
listopadu 1968 zahájeno rušení Rádia 
Svobodná Evropa na území Prahy, 
Bratislavy a Brna lokálními prostřed-
ky. Rušeno bylo veškeré vysílání. Svůj 
protest vyslovila veřejnost, Akademie 
věd, ministerstvo zahraničních věcí 
i Městská správa Veřejné bezpečnos-
ti v Praze, jejichž činnost tím byla 
omezena.32 Podle průzkumu sledova-
nosti Československého rozhlasu 
patřilo i na jaře 1969 první místo mezi 
zahraničními stanicemi vysílajícími 
v češtině a slovenštině Rádiu Svobod-
ná Evropa se 40% sledovaností, za ní 
následovaly se značným odstupem 
stanice Vídeň a BBC. 

Plukovník O. Šebor několik dní po 
obnovení rušení západního rozhlasu 
hlásil nadřízeným, že rušení s urči-
tými výkyvy funguje, na některých 
frekvencích dobře, na jiných hůře. 
Upozorňoval přitom znovu, že z po-
rovnání relací Rádia Svobodná Evro-
pa a Vltavy vycházejí z hlediska 
možného negativního vlivu na obča-
ny ČSSR obě stanice stejně. Rozdíl 
prý je pouze v přístupu – jedna se 
snaží destabilizovat situaci v Česko-
slovensku hlásáním pravicových 
názorů a druhá levicovou propagan-
dou. Vysílání ani jedné z nich přitom 
neobsahuje informace, jejichž šíření 
je v ČSSR zakázáno.33

Bylo jasné, že rozhodnutí o dalším 
osudu rušení západních rozhlasových 
stanic bude především politickou zá-
ležitostí.34 Vzhledem k rychlému ná-
stupu normalizace v Československu 
a k tomu, že se nová vedoucí stranická 
garnitura stala poslušným nástrojem 
Moskvy, nebylo divu, že Rádio Svobod-
ná Evropa začalo být brzy opět ozna-

čováno za jeden z hlavních nástrojů 
NATO v ideologickém boji proti socialis-
tickým zemím a nepřítele socialistické-
ho zřízení v ČSSR, proletářského inter-
nacionalismu a představitelů KSČ, vlády 
ČSSR, který vysílá bezostyšnou, ostrou 
antikomunistickou propagandu s cílem 
rozvrátit socialistické zřízení. I oficiální 
komunistické materiály byly nuceny 
přiznávat, že vysílání RSE pro Česko-
slovensko bylo časově nejrozsáhlejší, 
obsahově nejvyhraněnější, a pokud jde 
o působení na posluchače v ČSSR, také 
nejúčinnější.

Ministerstvo vnitra se i nadále po-
koušelo přesunout rušení západních 
rozhlasových stanic ze své podříze-
nosti pod resort spojů, což se podaři-
lo po dlouhém a složitém jednání až 
v roce 1977. Finanční problémy přitom 
zmrazily plány na další rozvoj sítě 
rušicích vysílačů. 

Vnitro mezitím prošlo složitým vý-
vojem. Po srpnu 1968 se ukázalo, že 
sovětská vojska československé území 
jen tak neopustí, a během několika 
měsíců bylo jasné, že pokračovat v po-
litice Pražského jara je nereálné. Došlo 
ke změnám na postech nejvyšších 
stranických funkcionářů, představite-
lé reforem byli odstavováni a místo nich 
nastupovali lidé ochotní vyhovět po-
žadavkům Moskvy. Ministerstvo vni-
tra bylo jedním z prvních resortů, kde 
se podařilo situaci „normalizovat“. 

V rámci Inspekce ministra vnitra 
ČSSR byly zřízeny speciální komise 
(později změněny na samostatné od-
dělení) pro vyšetřování činnosti jed-
notlivých funkcionářů i celých praco-
višť během let 1968–1969.35 Toto 
šetření ve spojení s tzv. výměnou 
stranických legitimací (která měla 
pomoci vyloučit z komunistické stra-
ny ty, kteří se v roce 1968 „provinili“ 
kladným postojem k reformnímu 

31  TOMEK, Prokop: Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo, s. 358.
32  ABS, f. A 21, inv. j. 68, Přípis akademika F. Šorma prvnímu tajemníku ÚV KSČ Alexandru Dubčekovi k zastavení činnosti rušících vysí-

lačů v Praze, 28. 11. 1968.
33  ABS, f. A 6/2, inv. j. 1115, Informace pro I. náměstka ministra vnitra s. pplk. Stanislava Padrůňka, 28. 6. 1968.
34  ABS, f. A 21, inv. j. 43, Informace o současném stavu řešení problematiky radiové obrany, 18. 3. 1970.
35  Více viz BÁRTA, Milan: Inspekce ministra vnitra v roce 1968 a posrpnové čistky v aparátu ministerstva. Paměť a dějiny, 2009, č. 1,  

s. 105–114.

Miroslav Rous, náčelník zvláštního odboru  
VII. správy MV, v roce 1971 odsouzený k odnětí 
svobody v délce trvání 12 měsíců za zneužití 
pravomoci veřejného činitele v srpnu 1968
  Foto: ABS
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hnutí a postavili se proti invazi vojsk 
Varšavské smlouvy) vedlo k rozsáhlým 
čistkám, především na vedoucích 
postech. Podle odhadů bylo v letech 
1969–1974 donuceno k odchodu z mi-
nisterstva vnitra asi 3500–4000 lidí. 
Mnoho dalších bylo přitom potrestá-
no jiným způsobem, zejména přeřa-
zením na nižší pozice.36

V rámci tohoto prověřování byl 
zvláště pozorně sledován vývoj na  
VII. správě v srpnových dnech roku 
1968. Podle vyšetřovatelů zaujali její 
vedoucí činitelé v tomto období stano-
visko v rozporu se zásadami proletář-
ského internacionalismu, vyhýbali se 
veškeré spolupráci i jednání se zástupci 
sovětských vojsk, v tomto duchu ovliv-
ňovali činnost podřízených pracovníků 
a vydali rovněž pokyny, odporující práv-
ním normám.37 Vydání pokynu k ukon-
čení rušení bylo podle výsledku šet-
ření neoprávněné a ve svých důsledcích 
přispělo k dalšímu vyhrocování vzniklé 
politické situace.38 Oldřich Šebor přitom 
ještě 19. listopadu 1968 ve zprávě pro 
ministra vnitra uvedl: Považoval jsem 
a považuji stále vstup cizích vojsk za 
násilný a zbytečný akt a podle toho jsem 
řídil své chování a příkazy podřízeným 
pracovníkům do podepsání moskevské-
ho komuniké.39 Není proto divu, že se 
hlavní pozornost vyšetřovatelů zamě-
řila právě na něj jako na náčelníka  
VII. správy. Dne 15. května 1969 byl až 
do prošetření svého případu zproštěn 
výkonu služby. Dne 15. září téhož roku 
byly poznatky k jeho osobě předlože-
ny hlavnímu vojenskému prokuráto-
rovi. Z rozhodnutí ministra vnitra mu 
byla dne 31. října 1969 odňata hodnost 
a udělené medaile.40 

Oldřich Šebor se však nevzdal a své 
postoje dál hájil. Když mu bylo vytý-
káno, že v srpnu 1968 nejenže odmítl 
zastavit vysílání Československého 
rozhlasu, ale naopak mu poskytl tech-
nické prostředky k rozšíření vysílání 
(pracovníci VII. správy poskytli část 
vybavení pro provoz legálních česko-
slovenských rozhlasových stanic), 
bránil se tím, že se s obsahem vysílá-
ní ztotožňoval a že pouze tlumočilo 
pokyny tehdejšího legálního čs. vede-
ní. S tím podle něj také souvisela 
otázka rušení Rádia Svobodná Evro-
pa, které v srpnu 1968 v podstatě 
pouze přenášelo oficiální vysílání 
Československého rozhlasu.41 Opako-
vaně se domáhal řešení svého problé-
mu s tím, že se nedopustil žádného 
nezákonného jednání. O svém přípa-
du dokonce napsal dopis bývalému 
čelnému představiteli Pražského jara 
Alexandru Dubčekovi.42

Nejradikálnější příznivci normaliza-
ce na MV požadovali exemplární po-
trestání protagonistů Pražského jara, 
jehož vyvrcholením měl být soudní 
proces s bývalým vedením minister-
stva v čele s Josefem Pavlem. Z tohoto 
plánu nakonec sešlo a před soudem se 
ocitlo pouze několik bývalých přísluš-
níků Bezpečnosti, odsouzených větši-
nou k podmíněným trestům. 

Dne 26. února 1971 proběhlo před 
Vyšším vojenským soudem v Příbrami 
hlavní líčení s bývalými pracovníky 
zvláštního odboru VII. správy minis-
terstva vnitra, kteří se v srpnu 1968 
podíleli na vytištění letáků s proti-
okupačním obsahem. Za zneužití 
pravomoci veřejného činitele, případ-
ně za pomoc k zneužití pravomoci 

veřejného činitele, byli podmíněně 
odsouzeni Miroslav Rous na 12 měsí-
ců, Zdeněk Souček na 10 měsíců 
a Zdeněk Stehlík a Oldřich Pekárek 
na 6 měsíců odnětí svobody.43 

Jedním z nejhůře postižených býva-
lých příslušníků MV byl Oldřich Šebor. 
Vyšší vojenský soud v Příbrami v hlav-
ním líčení konaném dne 19. ledna 1972 
shledal bývalého náčelníka VII. správy 
vinným ze zneužití pravomoci veřejné-
ho činitele s tím, že jako náčelník vý-
znamné složky ministerstva vnitra 
vydal rozkazy omezující a posléze 
znemožňující spojení některých účast-
níků důležité telefonní sítě (jednalo se 
o rozkaz ukončit spojení příslušníků 
pěti států, které se podílely na agresi 
do Československa, s jejich mateřskými 
zeměmi) a že vydal rozkaz k zastavení 
obranného vysílání proti rozhlasové sta-
nici Rádio Svobodná Evropa, čímž jako 
veřejný činitel s úmyslem způsobit jiné-
mu škodu jednak překročil svoji pravo-
moc a jednak svou pravomoc vykonával 
způsobem odporujícím zákonu. Za to 
byl odsouzen k trestu odnětí svobody 
na 20 měsíců nepodmíněně. 

Zajímavé na rozsudku je to, že vo-
jenský prokurátor původně žádal pro  
Šebora pouze podmíněný trest. Ob-
hájce ho navrhoval zprostit trestu 
z důvodu zániku nebezpečnosti trest-
ného činu, případně uložit trest ná-
pravného opatření. Soudci, jak uved-
li ve zdůvodnění rozsudku, nakonec 
přihlédli k tomu, že stupeň nebezpeč-
nosti jednání obžalovaného byl podle 
hodnocení expertů značný, že se 
v srpnu 1968 jednoznačně postavil na 
pozice pravice, zradil slova vojenské 
přísahy a zájmy dělnické třídy vůbec. 

36  KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 1968 (leden – srpen 1968). Prameny 
k dějinám československé krize v letech 1967–1970, díl 7, s. 27.

37  ABS, f. A 21, inv. j. 93, Činnost bývalých pracovníků správy spojení ministerstva vnitra v srpnu 1968 – výsledek šetření, 11. 11. 1969.
38  Tamtéž.
39  ABS, f. Sekretariát státního tajemníka v MV ČSSR plk. JUDr. Jána Majera (A 10), inv. j. 75, Vyjádření pro soudruha ministra vnitra,  

19. 11. 1968.
40  ABS, f. IMV, sign. 01-1-XV, Vyhodnocení nejzávažnějších skutečností v činnosti správy spojení MV v srpnových dnech 1968.
41  To, že Svobodná Evropa v srpnu 1968 v podstatě pouze přenášela oficiální informace Československého rozhlasu, potvrzuje např. také 

SEDLÁČEK, Karel: Volá Svobodná Evropa. Radio Free Europa, Radio Liberty, s. 95.
42  ABS, f. Inspekce ministra vnitra ČSSR II. díl, 1951–1981 (A 8/2), inv. j. 80, Plk. Šebor Oldřich – stížnost, 3. 6. 1969.
43  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis evidenční číslo 6583 Rous Miroslav (nar. 2. 3. 1924). 
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V rozsudku bylo výslovně uvedeno, 
že v této tak kritické době nechal naši 
zemi plně otevřít štvavému vysílání 
Svobodné Evropy a tak znásobovat 
dezorientaci občanů. V podstatě dal 
zelenou ideologické diverzi nepřítele. 
Zajímavá je také odpověď soudu na 
Šeborovu obhajobu, že vláda v roce 

1968 připravovala ukončení rušení 
zahraničních rozhlasových stanic. 
Podle vyjádření soudců návrh každo-
pádně počítal s její existencí v době 
mimořádných událostí. A v srpnu 1968 
k mimořádné události došlo. O. Šebor 
tedy podle soudu chyboval i v tomto 
případě a místo toho, aby učinil opat-

ření k zesílení rádiové obrany, přijal 
opatření úplně opačné.44

Jako o jednoho z bývalých čelných 
„exponentů pravice na ministerstvu 
vnitra“ o něj projevovala zájem Státní 
bezpečnost. Pro sledování „exponen-
tů pravice z řad bývalých pracovníků 
státního aparátu“, tzn. lidí, kteří se 
nějakým způsobem angažovali v roce 
1968 a následně museli během nor-
malizačních čistek opustit své zaměst-
nání, bylo dokonce ve Státní bezpeč-
nosti vytvořeno speciální oddělení. 
Jeho pracovníci se ve zvýšené míře 
zaměřili také na bývalé zaměstnance 
MV, jejichž činnost se snažili, přede-
vším s využitím tajných spolupracov-
níků, intenzivně sledovat.

Již 15. června 1971, v době, kdy se 
teprve shromažďovaly poznatky o Še-
borově trestné činnosti použité poz-
ději u soudu, byl na něj založen pozo-
rovací svazek s registračním číslem 
2139 a krycím názvem „Olda“. Byl veden 
až do roku 1989 a krátce po sametové 
revoluci, v době intenzivních skartací 
na MV, zničen. 

Ze svazků vedených na Šeborovy 
bývalé spolupracovníky VII. správy 
víme, že se v době normalizace stále 
stýkali.45 Přes zvýšenou pozornost se 
však příslušníkům StB nepodařilo 
získat poznatky svědčící o tom, že by 
Šebor vyvíjel protistátní činnost. 

V roce 1990 byl Oldřich Šebor zno-
vu přijat do služeb ministerstva vni-
tra a dočkal se také mimosoudní re-
habilitace. V té době už nebylo Rádia 
Svobodná Evropa z území Českoslo-
venska rušeno téměř dva roky, kon-
krétně od prosince 1988. 

Tento článek vznikl rozpracováním příspěvku Die 
vorübergehende Einstellung der Störungen des 
Empfangs von Radio Free Europe in der Tsche-
choslowakei im Jahr 1968, který zazněl 29. 4. 2011 
na konferenci „Stimmen der Freiheit – westliche 
Provokation? 60 Jahre Radio Free Europe in 
München und Prag“ v Mnichově.

44  KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 1968. Prameny k dějinám českosloven-
ské krize v letech 1967–1970, díl 7, s. 307–309.

45  Viz např. svazek vedený na Miroslava Rouse, uložený v ABS, f. Agenturní svazky – Centrála (MV-TS), pod a. č. 707594 (r. č. 8599) s krycím 
názvem HLAVICA.

Jeden z dosud stojících stožárů vysílače v Poděbradech, který sloužil k dálkovému rušení vysílání 
Rádia Svobodná Evropa do SSSR Foto: Prokop Tomek
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