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Zahraniční odboj na vlnách BBC
Československé vysílání z Londýna 1939–1945

O n d ř e j Ko ut ek

Za druhé světové války se stala rozhlasová propaganda bojovým nástrojem
s masovým účinkem. Tento válečný konflikt tak nebyl jen soubojem vojenských
sil a stále dokonalejších zbraní, ale též soupeřením slov a argumentů. Všechny
válčící strany začaly za tímto účelem využívat rozhlasové vysílání do zahraničí.
Pro československý zahraniční odboj v Londýně měl rozhlas ještě hlubší význam:
umožňoval navázat přímé spojení se vzdáleným domovem a oslovovat
a povzbuzovat okupovaný národ v jeho nejtěžších chvílích.
Vysílání do zahraničí
Ve Velké Británii zajišťovala rozhlasové vysílání společnost British
Broadcasting Corporation (BBC),
původně soukromá společnost s ručením omezeným, která se v roce 1927
přeměnila na veřejnoprávní korporaci.
Pro účely vysílání do celé britské říše
byl v roce 1932 vytvořen BBC Empire
Service. Pravidelné vysílání do zahraničí zahájila tato služba 19. prosince
1932 speciálním programem určeným
pro Austrálii, od 25. prosince 1932 pak
již připravovala program pro celé Britské impérium. V následujících letech
vysílala do zahraničí pouze anglicky,
zaměřovala se totiž jen na britské občany rozptýlené v koloniích po celém

světě. Mezinárodní vývoj však nakonec přiměl Velkou Británii zahájit
vysílání i v dalších jazycích.1
BBC zavedla nejprve 3. ledna 1938
pravidelné vysílání v arabštině, které
mělo vyvážit vliv italské rozhlasové
stanice v Habeši. Vzápětí se zaměřila i na latinskoamerické země, kam
začala vysílat španělsky a portugalsky v březnu 1938. V přímé reakci na
eskalaci sudetské krize bylo 27. září
1938 zahájeno vysílání ve francouzštině, němčině a italštině uvedením
rozhlasového projevu premiéra Nevilla Chamberlaina. V následujícím
období se tyto tři jazyky objevovaly
v zahraničním vysílání BBC stále
častěji. V dubnu 1939 byly oficiálně
zřízeny francouzská, německá a ital-

ská redakce. Během druhé světové
války se zahraniční vysílání postupně
rozšířilo na všechny hlavní evropské
jazyky. S ohledem na tento vývoj došlo
v listopadu 1939 k přejmenování Empire Service na BBC Overseas Service.
Pro vysílání na evropský kontinent
byl zřízen BBC European Service. Na
konci války byla BBC největší mezinárodní rozhlasovou stanicí vysílající
v pětačtyřiceti jazycích.

Počátky českého vysílání BBC
Své zahraniční vysílání začala BBC
urychleně rozšiřovat po vypovězení
války Německu (3. září 1939). Již v srpnu 1939 se připravovalo polské vysílání, avšak kvůli nedostatku jazykově

1	Nejobsáhlejší obraz BBC od jejího založení až po rok 1974 podává pětisvazkové dílo BRIGGS, Asa: The History of Broadcasting in the
United Kingdom. Oxford University Press, London 1961–1995; dále též BRIGGS, Asa: BBC. The First Fifty Years. Oxford University Press,
Oxford – New York 1985; k zahraničnímu vysílání BBC viz The European Service of the BBC. Two Decades of Broadcasting to Europe 1938–1959.
BBC, London 1959; MANSELL, Gerard: Let Truth Be Told. 50 Years of BBC External Boadcasting. Weidenfeld and Nicholson, London 1982;
TUSA, John: Conversations with the World. BBC Books, London 1990; WALKER, Andrew: A Skyful of Freedom. 60 Years of the BBC World
Service. Broadside Books, London 1992; RADAKOVIČ, Dušan: Intelektuální invaze na kontinent. Evropské vysílání BBC za druhé světové války. In: Dvacáté století – The Twentieth Century, č. 1. FF UK v Praze, Praha 2009, s. 133–147. Pozoruhodná studie o dánském vysílání
je BENNETT, Jeremy: British Broadcasting and the Danish Resistance Movement 1940–1945. A Study of the Wartime Broadcasts of the B.B.C.
Danish Service. Cambridge University Press, Cambridge 1966; speciálně k arabskému vysílání viz PARTNER, Peter: Arab Voices. The BBC
Arabic Service 1938–1988. BBC Books, London 1988. Základní informace, byť velmi tendenčním způsobem, podává též ARTĚMOV, Vladimír – SEMJONOV, Vladimír: Na vlnách BBC. Historie. Aparát. Metody rozhlasové propagandy. Horizont, Praha 1983. Řada informací je dostupná také na http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc (citováno k 21. 2. 2014).
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vybaveného personálu bylo zahájeno
až 7. září 1939. Během téhož měsíce
přibylo vysílání maďarské, rumunské,
srbochorvatské a řecké (Britové se
tehdy obávali zvýšení nacistického
vlivu v jihovýchodní Evropě). Dne
6. září 1939 zazněla na vlnách BBC
poprvé také čeština. Sociální demokrat Josef Kosina2 přečetl prohlášení
Arthura Greenwooda, čelného představitele Labouristické strany. Čeští
posluchači si mohli poslechnout
tato povzbudivá slova: Neklesejte na
mysli, vydržte novou vlnu násilí a zůstaňte věrni odkazu velkého Tomáše
Masaryka. Neopouštějte prapor, který
v naší svobodné zemi vztyčil prezident
Eduard Beneš se svými spolupracovníky. Hodina vašeho osvobození se blíží.
Vaše tragédie otevřela světu oči a svět
je povinen napravit křivdu, která se vám
stala. Anglická Labouristická strana přijala zásadu obnovení Československa
a svobody československého státu.3
O dva dny později začala BBC vysílat v českém jazyce pravidelně. 4
Britský rozhlas při té příležitosti
angažoval Josefa Kosinu. Zpočátku
šlo jen o čtvrthodinovou relaci jednou denně. Čestným úkolem zahájit
8. září 1939 každodenní rozhlasové
vysílání byl pověřen Jan Masaryk. Ve
svém dvouminutovém projevu konsta-

Sídlo BBC Broadcasting House, poškozené během bombardování Londýna
Repro: Jeremy Bennett: British Broadcasting and the Danish Resistance Movement 1940–1945
toval, že je český národ ve válečném
stavu s nacistickým Německem, a zdůraznil: Hodina odplaty nadešla. Meze
trpělivosti západních demokracií byly
dovršeny a boj o vyhlazení nacismu se
započal. Naším programem je svobodné Československo ve svobodné Evropě

a pro tento cíl jsme ochotni obětovat
vše. Za nedlouho budou české legie stát
znovu v jedné bitevní frontě se Spojenci.
Přijde den, kdy nacismus a s ním vaši
utiskovatelé zmizí z povrchu země. Již
nyní je československý národ volá na
boží soud. Při jménu, které nosím, vám

2	Na vysílání BBC se podílelo velké množství osobností. S ohledem na omezený rozsah tohoto článku jsou však podrobnější životopisné
údaje uvedeny jen v případě několika nejvýznamnějších.
3	
Historie BBC v češtině viz http://www.bbc.co.uk/czech/specials/934_bbc_history/page2.shtml (citováno k 21. 2. 2014); srov. též TÁBORSKÝ, Eduard: Pravda zvítězila. Deník druhého zahraničního odboje, díl 1. Družstevní práce, Praha 1947, s. 336.
4	K historii čs. vysílání BBC v letech 1939–1945 viz zejména KOCOUREK, Milan: Od začátků rozhlasu do konce druhé světové války. In:
KOCOUREK, Milan (ed.): Volá Londýn. Historie českého a slovenského vysílání BBC (1939–2006). Ottovo nakladatelství, Praha 2013,
s. 25–46; HRONEK, Jiří: Československý rozhlas v Londýně za války. In: FUKSÍK, Mansvelt (ed.): Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu, č. 2.
Čs. rozhlas, Praha 1964, s. 32–62; HRONEK, Jiří: Od porážky k vítězství. Český novinář v emigraci, část 2. Práce, Praha 1947, s. 136–152;
KOVÁŘÍK, Vladimír: Proměny rozhlasové publicistiky II. Od mnichovského diktátu k Vítěznému únoru 1948. SPN, Praha 1982, s. 46–53;
JEŠUTOVÁ, Eva a kol.: Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletí českého rozhlasu. Český rozhlas, Praha 2003, s. 173–174; SRBA,
Bořivoj: Múzy v exilu. Kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války 1939–1945: kulturní
politika, „pódiové“ programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry,
filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuse. Masarykova univerzita, Brno 2003; DRTINA, Prokop: Československo můj
osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Emigrací k vítězství, sv. 1, kniha 2. Melantrich, Praha 1991, zejm. s. 535–560; VALTROVÁ, Marie – ORNEST, Ota: Hraje Váš tatínek ještě na housle? Rozhovor Marie Valtrové s Otou Ornestem. Primus, Praha 1993, s. 60–73,
106–113; k některým dílčím aspektům viz např. FRIEDL, Jiří: Londýn volá severní Moravu. In: Severní Morava, 2001, sv. 82, s. 23–30;
VOJÁČEK, Ladislav: Otázky poválečného uspořádání v československém vysílání londýnského rozhlasu 1940–45. In: 15. březen 1939.
Sborník z vědeckého kolokvia. Dům techniky ČSVTS, Brno 1989, s. 49–54. Rozsáhlá dokumentace týkající se rozhlasového vysílání
z Londýna je uložena v Archivu Českého rozhlasu (dále jen AČRo) v Praze. Několik fragmentů se dochovalo také v Archivu BBC
v Readingu (BBC Written Archives Centre Caversham Park).
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zde prohlašuji, že tento boj vyhrajeme
a pravda že zvítězí.5 Snažil se krajany
ve vlasti povzbudit v nelehké době
a dodat jim víru v budoucí vítězství,
zároveň je vyzval k pravidelnému
poslechu londýnského rozhlasu. Dne
19. září 1939 se před mikrofon BBC
poprvé postavil také Edvard Beneš,
který zopakoval, že je třeba bojovat
za svobodné Československo ve svobodné Evropě a že se náš stát vrátí do
svých původních hranic.6
České vysílání z Londýna se brzy
rozšířilo na dvě čtvrthodinové relace. První, zaměřená na zpravodajství,
začínala ve 14.45 a byla vysílána v pásmech 41 a 25 metrů. Druhý pořad,
sestavený z přednášek, komentářů
a týdenních přehledů, byl zařazen
každý den ve 20.45 na krátkých vlnách 49–59 metrů a na střední vlně
262 metrů. Od 31. prosince 1939 se
k českému vysílání začala přidávat
i občasná vystoupení ve slovenštině.
Od tohoto okamžiku vlastně vzniklo
v rámci BBC vysílání československé.7
Zpočátku se jeho obsah omezoval
převážně na čtení českých a slovenských překladů původního anglického
programu.
V březnu 1940 přibyla třetí čtvrthodinová relace složená ze zpravodajství
a repríz důležitých přednášek, která
byla uváděna každé ráno od 7.00 na
krátkých vlnách. Od té doby mělo také
večerní vysílání poměrně ustálenou
strukturu – v neděli bývala zařazena
přednáška na aktuální téma, ve středu
pravidelná promluva Jana Masaryka,
ve čtvrtek politická úvaha a v sobotu
týdenní přehled vojenských a jiných
událostí. V neděli odpoledne se vysílání věnovalo týdennímu přehledu
událostí ve slovenštině. Dle potřeby
zařazovala BBC rovněž tzv. News
Talks, jejichž obsahem byly například
reportáže o ponorkové válce či o hospodářském úsilí britské říše.8

Československý exil neměl v prvních
měsících války prakticky žádný vliv
na charakter londýnského vysílání. To
spočívalo zcela v rukou BBC. Britská
cenzura dohlížela na československé
vysílání velmi bedlivě. Šlo jednak o to,
aby se nepříteli nevyzradily cenné
vojenské informace, zároveň však
i o to, aby se na rozhlasových vlnách
nepropagovala stanoviska, jež by byla
v rozporu s britskými politickými zájmy. Postoje zahraničního odboje se
tak zpočátku v rozhlasové propagandě
prosazovaly jen velmi obtížně. Vedle
předběžné kontroly textů se prováděly
i cenzurní zásahy přímo ve studiu během vysílání. Pokud se hlasatel příliš
odklonil od předem schváleného textu,
mohli speciální cenzoři přerušit signál.
Tito kontroloři často neuměli česky
a jejich jedinou kvalifikací bývala alespoň dílčí znalost jiného slovanského
jazyka. Zdálo se, že někdy cenzurují jen
podle nálady. Mnohdy tak nastávaly
dosti kuriózní situace.

Československá sekce BBC
Vysílání BBC do okupované Evropy
podléhalo dohledu tří britských vládních resortů – ministerstva informací,
ministerstva zahraničních věcí a ministerstva pro vedení hospodářské
války. V zájmu zefektivnění válečné
propagandy a její lepší koordinace byl
v roce 1941 zřízen meziresortní orgán
Political Warfare Executive (PWE).
Jeho ředitelem se stal Robert Bruce
Lockhart, který předtím zastupoval
britský kabinet u československé exilové vlády (a v poválečné době velmi
aktivně spolupracoval s čs. vysíláním
BBC).
Pro potřeby vysílání v českém a slovenském jazyce byla v rámci Evropských služeb BBC vytvořena československá sekce, vedená ovšem britským
editorem. V roce 1940 působila v této

Karikatura R. B. Lockharta, koordinátora britské
propagandy
Repro: Čechoslovák, 23. srpna 1940
pozici Elizabeth Barkerová. Posléze ji
nahradila Phyllis Autyová, historička
specializující se na oblast střední Evropy a Balkánu. Na určitou dobu převzal
tuto funkci Michael Winch, který vedl
i polskou sekci BBC. V květnu 1941 se
v čele československé sekce objevila
významná novinářka Shiela Grant-Duffová, která před válkou působila
jako pražská korespondentka listu
The Observer. Po ní se stal v září 1943
československým editorem BBC profesor Reginald Robert Betts, historik
specializující se na české středověké
dějiny. Funkci opustil v dubnu 1944
ze zdravotních důvodů. Nahradil jej
spisovatel Michael Roberts, který se již
předtím editorsky podílel na polském
vysílání. Nakonec se v srpnu 1944
dostal do pozice vedoucího editora
překladatel Vernon Duckworth-Barker, který už na ní vytrval nejen do
konce války, ale dokonce až do roku
1948. BBC se snažila do této pozice dosazovat specialisty, kteří měli dobré

5	MASARYK, Jan: Volá Londýn. Lincolns-Prager, London 1945, s. 7. V knižním vydání doznaly projevy řady stylistických změn. Zvukový
záznam projevu viz http://www.pribehrozhlasu.cz/#!/tenkrat-v-rozhlase/1939/1939_7 (citováno k 21. 2. 2014).
6	BENEŠ, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938–45. Orbis – Družstevní práce, Praha 1946, s. 67–69.
7	JEŠUTOVÁ, Eva a kol.: Od mikrofonu k posluchačům, s. 173.
8	Čs. vysílání z Londýna. Čechoslovák v Anglii, 29. 3. 1940, roč. II, č. 13, s. 4.
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povědomí o reáliích Československa
a celé střední Evropy.9
Zahraniční odboj měl na rozhlasové
vysílání alespoň nepřímý vliv – dodával
redakci BBC zprávy, které se týkaly
hlavně situace v Protektorátu. Hlasateli byli samozřejmě Čechoslováci, kteří
však byli v zaměstnaneckém poměru
k BBC. Jako pracovníci rozhlasu podléhali svým britským nadřízeným, od
nikoho jiného nemohli přebírat závazné
instrukce. V prvním období bohužel
pracovali jako hlasatelé i lidé, kteří
neměli pro tuto práci potřebné vlohy
ani zkušenosti. Postupně však mezi
redaktory a hlasateli přibývali zkušení
novináři a úroveň vysílání se tak začala
zlepšovat. Přes rostoucí profesionalitu
se však stížnosti na špatnou češtinu,
stylistické chyby či nepřesně používanou vojenskou terminologii občas
objevovaly i v pozdějších letech války.
V několika vlnách nastoupila do BBC
celá řada novinářských osobností: vedle již zmíněného Josefa Kosiny například dřívější pařížský dopisovatel listů
nakladatelství Melantrich Jiří Hronek,
divadelní kritik Josef Kodíček, publicistka a hudební kritička Národního
osvobození Anna Patzaková, původně
londýnský dopisovatel Národní politiky
Přemysl (zvaný Míša) Papírník, bývalý
redaktor Tribuny a Prager Presse Gustav
Stern, bývalý pařížský zpravodaj Práva
lidu Gustav Winter, redaktor a posléze
parlamentní zpravodaj téhož listu Karel Kříž nebo ing. V. Vojáček. Později se
přidávala i mladší generace. Československý tým v BBC rozšířili divadelní
herec a režisér Ota Ornest, publicista
Pavel Tigrid, Josef Schwarz, který získal první zkušenosti s rozhlasem již
před okupací, nebo překladatel Leo
Braun. Kolektiv posléze doplnil básník a novinář Karel Brušák. Z mladých

posil měl za sebou největší rozhlasovou
praxi básník a předválečný redaktor
Lidových novin Ivan Jelínek. Od roku
1943 začal pracovat jako hlasatel také
básník Josef Lederer.
Převážnou část československého
programu tvořilo zpravodajství, které se ani příliš nesnažilo polemizovat
s protektorátní propagandou. Nej
osobitější a nejpopulárnější relací byly
v té době středeční promluvy Jana Masaryka, které získaly své pravidelné
místo v programu BBC v březnu 1940.
Na rozdíl od ostatních pořadů nešlo
o pouhé překlady anglických textů,
ale o autorské projevy populární české
osobnosti prodchnuté vtipem a emocemi. Když Masaryk odjel koncem
června 1940 do USA, zastoupil jej ve
středečním programu Prokop Drtina.
Pro své projevy používal pseudonym
„Pavel Svatý“, který si vybral již v domácím odboji a jenž vznikl odvozením
od svatého Prokopa, přičemž pro lepší
utajení bylo původní jméno Prokop
nahrazeno Pavlem. „Pavel Svatý“ se
brzy stal mezi českými i slovenskými
posluchači velmi populární.
Ostatní exiloví politici se v té době
dostávali k mikrofonu jen sporadicky – vždy na jmenovité pozvání BBC.
Nejčastěji se to týkalo Edvarda Beneše
a Huberta Ripky, kteří občas vystoupili v londýnském vysílání s důležitým
politickým poselstvím. Benešův hlas
a řečnický styl se však pro rozhlas
příliš nehodily, a tak před mikrofon
předstupoval jen se zásadními prohlášeními.10 Jeho oficiální stanoviska často
na vlnách BBC tlumočil Prokop Drtina
jako politický referent jeho kanceláře.
Náplň rozhlasových relací diktovaná vedením BBC mnohdy vůbec
neodpovídala představám a vkusu
českých a slovenských posluchačů.

Čs. vysílání BBC zpočátku vyvolávalo
jistou nespokojenost domácího obyvatelstva. V depeších domácího odboje
opakovaně zaznívala kritika na jeho
adresu. S tou přitom mnozí londýnští
Čechoslováci souhlasili. Domácí odboj
směřoval svou kritiku k exilové reprezentaci, protože se domníval, že je za
danou situaci odpovědná. Netušil, jak
omezený vliv měla v té době na rozhlasové vysílání.

Zahájení vládního vysílání
Důležitým milníkem se stalo britské
uznání československé prozatímní
vlády dne 21. července 1940. O dva
dny později vystoupil v londýnském
rozhlase Prokop Drtina z titulu politického referenta nově vytvořené
prezidentské kanceláře, aby tuto
významnou událost oficiálně ohlásil
domovu.11 Edvard Beneš na něj navázal
slavnostním poselstvím předneseným
v BBC 24. července 1940, v němž ustavení exilové vlády vyložil na základě
teorie kontinuity: Neuznavše Mnichova a nic z toho, co přivodil, hájili jsme
a hájíme zásadu, že Československá
republika, republika Masarykova, žila
a existovala i po Mnichově dál. Celá
naše právní soustava mezinárodně
právně a politicky tudíž pokračuje: pro
nás právně není mého odchodu z úřadu a vlasti, pro nás právně není rozbití
republiky, právně a politicky neexistuje pro nás nic, co provedl násilnický
nacismus u nás po 15. březnu. 12 Jeden
z vůdců domácího odboje, Vladimír
Krajina, později vzpomínal, že když
byl vysílán prezidentův projev, bylo
na všech ulicích nejen v Praze, ale také
na venkově liduprázdno.13
Vytvoření prozatímní československé vlády mělo přímý dopad na

9	O československé sekci BBC a jejích editorech pojednává BRIGGS, Asa: The War of Words. The History of Broadcasting in the United Kingdom, vol. III. Oxford University Press, London 1970, s. 469–471.
10	O Benešově vztahu k rozhlasu a jeho vystupování v BBC blíže VACEK, Zdeněk: Distanční elektronická komunikace – jeden z nástrojů
politiky Edvarda Beneše. In: VESELÝ, Zdeněk a kol.: Edvard Beneš – Československo – Evropa. Professional Publishing, Praha 2005,
s. 102–111.
11	DRTINA, Prokop: Plnoprávní občané Československé republiky! Čechoslovák v Anglii, 26. 7. 1940, roč. II, č. 30, s. 7–8.
12	BENEŠ, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války, s. 89.
13	KRAJINA, Vladimír: Ve službách odboje a demokracie, s. 756. Nepublikovaný rukopis uložený v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
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Porada na MZV v Londýně. Zleva Jiří Špaček, Josef Korbel, Hubert Ripka a Jan Masaryk.
Foto: ČTK
organizaci rozhlasové propagandy.
Současně s ustavením ministerstva
zahraničních věcí (MZV) došlo k reorganizaci informační služby. Pod vedením Jaroslava Krause vznikl v tomto
resortu zvláštní odbor, který se měl
starat o veškerou vládní propagandu.
Jeho součástí se stalo rozhlasové oddělení, které vedl Josef Korbel.14 V rámci ministerstva spadala organizace
propagandy do kompetence státního
tajemníka Huberta Ripky. Informační odbor sídlil nejprve v budově na
Park Street, po jejím vybombardování
v říjnu 1940 se přestěhoval do paláce
Fursecroft na George Street.
V prvním období až do listopadu
1941 pomáhala Josefu Korbelovi s činností rozhlasového oddělení jediná
úřednice, Eva Strimplová-Outratová.
Vzhledem k tomu, o jak obsáhlou agendu šlo, bylo takto skromné personální
vybavení velmi nedostatečné. Posilami
se proto na sklonku roku 1941 stali
redaktor Jiří Hronek a komunistický
novinář Bohuslav Laštovička. Pro

potřeby slovenského vysílání byl angažován Haasz-Kysucký. Z BBC se jako
externí spolupracovník přidal Josef
Kodíček. Vlastní redakci měli pro své
rozhlasové vysílání vojáci, postupně
v ní byli Jiří Mucha, Ivan Jelínek, Lubor
Zink, Jaroslav Brož a Josef Josten.15
V roce 1942 se již struktura rozhlasového oddělení stabilizovala.
Pracovalo v něm šest redaktor ů,
kteří připravovali projevy pro čs.
vládní vysílání. S tímto týmem externě spolupracovalo dalších osm až
deset osob. Vedle Laštovičky později
nastoupili do rozhlasového oddělení
další komunisté – nejprve Fridrich
Biheller a v březnu 1945 Vavro Hajdů.
Od srpna 1942 působila v rozhlasovém
oddělení Růžena Hájková, která zajišťovala slovenské vysílání. V březnu
1943 navíc převzalo toto oddělení do
svých řad dva zaměstnance BBC – Otu
Ornesta a Josefa Kodíčka. Josef Korbel
zůstal v čele rozhlasového oddělení
po celou válku, i když se na začátku
roku 1944 objevily úvahy o jeho na-

Překlad dopisu děkana A. S. Duncana-Jonese ze
dne 23. května 1940, požadujícího zařazení
československé státní hymny do vysílání BBC
Repro: Čechoslovák v Anglii, 12. července 1940.
hrazení Josefem Hejretem, novinářem
a diplomatem, který byl od roku 1942
šéfredaktorem exilového časopisu Čechoslovák. K této personální změně
ale nakonec nedošlo.
Posílené postavení čs. zahraničního
odboje ve Velké Británii se projevilo
přímo v rozhlasovém vysílání. Dne
28. července 1940 použila BBC poprvé
při zahájení vysílání mezi hymnami
Spojenců i československou státní
hymnu. Prozatímní československá
vláda získala od 11. srpna 1940 možnost produkovat každý den patnáct
minut svého vlastního rozhlasového
vysílání. Jednalo se o večerní relaci
v 19.15 uváděnou na krátkých vlnách
pod názvem Hovory s domovem. Zároveň pokračovalo v tradičních časech a dosavadním rozsahu vysílání
zajišťované přímo BBC. To, co při poslechu londýnského vysílání mohlo
být z hlediska domácích posluchačů
vnímáno jako jeden celek, tvořily ve
skutečnosti dva samostatné rozhlasové programy. Ve vládním vysílání

14	O Korbelově činnosti v rozhlase hovoří i jeho dcera. Viz ALBRIGHTOVÁ, Madeleine: Pražská zima. Osobní příběh o paměti, Československu
a válce (1937–1948). Argo, Praha 2012, zejm. s. 146–150.
15	K rozhlasovému oddělení viz HRONEK, Jiří: Československý rozhlas v Londýně za války, s. 32–62; JEŠUTOVÁ, Eva a kol.: Od mikrofonu
k posluchačům, s. 182.
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musel být pochopitelně brán zřetel na
požadavky britského rozhlasu a komentáře bylo třeba předkládati v anglickém
znění britské censuře. 16 Povinnost
vypracovávat anglické překlady pro
cenzurní potřeby se udržela až do
konce války. Redakci běžných zpráv
nadále zajišťovala britská strana.
Zahraniční odboj nicméně získal ve
vysílání samostatný prostor.
Československý program byl po
třech měsících opětovně rozšířen
a získal tehdy pravidelnou strukturu. Od 10. listopadu 1940 se již vysílaly tři čtvrthodinové zpravodajské
relace denně – v 7.00 na vlnách 261,
285 a 373 metrů a v pásmu 31 a 49
metrů, odpoledne v 17.30 v pásmu 25
a 49 metrů a nakonec večer ve 22.30
na vlnách 261 a 285 metrů a v pásmu 31 a 49 metrů. V 17.45 začínalo
čtvrthodinové vládní vysílání Hovory
s domovem, které naplňovaly hlavně
různé komentáře a přednášky. V pátek běžely čtvrthodinky vojenského
vysílání, během nichž si bylo možné
vyslechnout zejména přehledy o aktuální situaci na bojištích. Podklady pro
tento program připravoval František
Moravec, přednosta zpravodajského
odboru ministerstva národní obrany
(MNO). Nedělní ráno od 7.00 patřilo
dělnickému programu, který zajišťovali sociální demokraté Josef Bělina, Josef Kosina, Jiří Stolz a státní tajemník
ministerstva sociální péče Ján Bečko.17
Českoslovenští vojáci ovšem nepůsobili jen v londýnském rozhlasu. Od
1. února 1942 bylo zahájeno krátkovlnné vysílání z Káhiry v pásmu 29,83
metru. Jeho program běžel každý den
nejprve ve 22.45 a později ve 20.30

egyptského letního času. Toto vysílání
pokračovalo až do 27. listopadu 1944.18
České a slovenské pořady zařazovaly
také rozhlasové stanice Levant Bejrút
(na střední vlně 283 metrů) a Radio
Jerusalem (na vlně 449 metrů).

Rozhlasoví komentátoři
Každodenní vládní pořad Hovory s domovem poskytoval prostor k tomu, aby
si roli rozhlasového řečníka vyzkoušel
širší okruh exilových představitelů.
Mezi komentátory se tak po Masarykovi, Benešovi, Drtinovi a Ripkovi
zařadili například národní socialisté
Jaroslav Stránský a Vladimír Klecanda
(pod pseudonymem Vladimír Kalvoda),
lidovec Jan Šrámek, sociální demokraté Jaromír Nečas a František Němec
či agrárník Ladislav Feierabend. Jako
pravidelný komentátor pro Slovensko
se profiloval Pavol Macháček. Vedle
něj patřili k nejčastějším rozhlasovým
řečníkům mezi Slováky agrárníci Juraj
Slávik a Ján Lichner, sociální demokrat Ján Čaplovič a od roku 1941 též
komunista Vladimír Clementis. K mikrofonu se občas postavili i vedoucí
představitelé československé armády
jako generálové Sergěj Ingr a Rudolf
Viest nebo spisovatel a šéf vojenského
zdravotnictví František Langer, který
pro rozhlasový program napsal i několik her.19
Zájem exilových politiků o vystupování v londýnském rozhlase byl
značný. Vysílání mohlo zvýšit jejich
domácí popularitu a také přinášelo
vítaný příjem. V roce 1940 vyplácela
BBC za minutu vystoupení honorář
ve výši zhruba jedné libry. Vzhledem

k žárlivosti mezi příslušníky exilu se
však vyplácení honorářů stalo v srpnu 1941 předmětem otevřené kritiky
v Našich novinách, deníku československé armády v Anglii. Rozvinula
se poněkud demagogická polemika,
která u Spojenců nenašla mnoho pochopení. Kritici autorských honorářů
přitom úplně pomíjeli fakt, že plnou
polovinu odměny pohltily daně. Naše
noviny psaly, že je divné vyzývat domácí posluchače ke statečnosti a obětem
a zároveň za každou minutu takového
řečnění pobírat peníze.20 Ke kritice se
přidal i časopis Nová svoboda, který
nejprve napadl v krátkém epigramu
rozhlasového komentátora Iva Ducháčka a v dalším čísle dodal, že by
mladí hlasatelé měli raději sloužit
v armádě a přenechat místo starším
a kvalifikovanějším.21
Kritiku honorářů se nakonec podařilo během podzimu 1941 utlumit.
Zůstala po ní ovšem silná pachuť,
takže když začala BBC zvažovat nutné úspory v československé sekci,
Ripka okamžitě souhlasil s úplným
zrušením plateb za vystoupení. Došlo
k tomu 16. srpna 1942, čímž se spor
o honoráře definitivně uzavřel.22
Mezi exilovými politiky občas docházelo k žárlivým sporům o to, zda
všichni dostávají spravedlivý prostor
ve vysílání. Jeden z prvních takových
konf liktů se týkal Jana Masaryka.
Když se 25. září 1940 opět ujal svého
pořadu, neméně populární „Pavel
Svatý“ tím přišel o svůj prostor ve
vládním vysílání. Tato situace vyvolala mezi oběma určité napětí. Novou
příležitost vystoupit v rozhlase dostal
Drtina u příležitosti svátku 28. října

16	HRONEK, Jiří: Od porážky k vítězství, s. 137.
17	Československý rozhlas BBC z Londýna. Čechoslovák, 15. 11. 1940, roč. II, č. 46, s. 8.
18	Podrobně viz RULF, Eduard: Volá Káhira. 1939–1945. Vzpomínky na čs. vojenské rozhlasové vysílání z Káhiry. Votobia, Olomouc 2000.
19	MASARYK, Jan: Volá Londýn; BENEŠ, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války; DRTINA, Prokop: A nyní promluví Pavel Svatý… Londýnské rozhlasové epištoly z let 1940–1945. Vladimír Žikeš, Praha 1946; STRÁNSKÝ, Jaroslav: Hovory k domovu. Fr. Borový, Praha 1946;
ŠRÁMEK, Jan: Politické projevy v zahraničí. VV ČSL, Praha 1945; CLEMENTIS, Vladimír: Odkazy z Londýna. Obroda, Bratislava 1947;
LANGER, František: BBC Londýn. Fr. Borový, Praha 1947.
20	Honorář za rozhlas (šifra V. r. R.). Naše noviny, 29. 8. 1941, roč. II, č. 242, s. 1.
21	Statečný duch a ček. Nová svoboda, 1941, č. 8–9, s. 174; Šlechtický titul a epigram (šifra R. B.). Nová svoboda, 1941, č. 10, s. 207.
22	Ke sporu o honoráře viz zejm. NA, f. Ministerstvo vnitra – Londýn (dále jen MV-L), k. 271, sign. 2-82-4/2, Zápisy schůzí Poradního rozhlasového sboru, 17. 12. 1941 a 27. 8. 1942; tamtéž, sign. 2-82-4/6, Projev předsedy Poradního rozhlasového sboru, 17. 12. 1941.
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ulicemi Aldwych a Strand přímo ve
středu Londýna.

Protektorátní opatření proti
zahraničnímu vysílání

Předseda exilové vlády Jan Šrámek (v čele) řídí její jednání. Po jeho levé ruce jsou ministr obrany
Sergěj Ingr, ministr Rudolf Viest a ministr spravedlnosti dr. Jaroslav Stránský.
Foto: ČTK
1940. Posléze bylo rozhodnuto, že bude
pravidelně vystupovat v rámci nedělní
večerní relace.
Drtinův styl se od Masarykova dost
lišil, ale úkol povzbuzovat domácí
obyvatelstvo plnil stejně úspěšně.
Jan Masaryk se vžíval do role lidového
vypravěče, který raději trochu přestřelí,
než aby ztratil vtip.23 Svou lidovou prostořekost uplatňoval zejména v charakteristikách nacistických představitelů, pro něž pokaždé vymyslel novou
ironickou přezdívku (například Adolf
Hitler – vídeňský tapecír, Joachim von
Ribbentrop – prodavač kořalky, Karl
Hermann Frank – nezcepenělý šakal).
Ačkoliv mu jeho drsný a útočný styl
získával davy posluchačů, v exilových
kruzích se Masaryk setkával i s kritikou, že se u mikrofonu málo kontroluje.24 Jeho předností byla schopnost
improvizace, často si připravil několik
variant vystoupení a některé pasáže
na poslední chvíli ještě pozměňoval.
Drtina byl střídmější. Postupně si

vytvořil svébytný rukopis, vyznačující se vroucím vztahem exulanta
k vlasti. Dalším poměrně populárním
komentátorem se stal Jaroslav Stránský s vytříbeným, elegantním stylem
a velkým důrazem na morální stránku
boje s nacismem. Ve svých promluvách
hledal věčné a obecné pravdy, které bohužel Němci za nacistického režimu
opustili.25
Londýnský rozhlas se úspěšně
rozvíjel a zkvalitňoval, byť se potýkal
s mnoha obtížemi, zejména po bombardování Londýna. Jeho pracovníci
často podstupovali vysoké riziko. Přes
všechny komplikace dokázal plnit
své povinnosti. Z hlavní budovy BBC
Broadcasting House poškozené při
bombardování se musela československá sekce v prosinci 1940 přestěhovat do studia v Maida Vale. I tato
budova byla později těžce zasažena
německou pumou. Od roku 1941 pak
Čechoslováci vysílali z impozantního
rozhlasového sídla Bush House mezi

Poslech zahraničních stanic byl sice
spojen s velkým rizikem, ale domácí
posluchače to neodradilo. Okupační
a protektorátní správa se ovšem snažila proti tomu bojovat. Již 1. září 1939
vydala Ministerská rada pro obranu
Říše v Berlíně nařízení o mimořádných
rozhlasových opatřeních, které poslech
zahraničních rozhlasových vysílačů zakazovalo. Přestoupení zákazu
mohlo být trestáno káznicí, v lehčích
případech vězením. Zároveň měl být
takto „zneužitý“ radiopřijímač zabaven. Nařízení zakazovalo i rozšiřování
zpráv zahraničních vysílačů. Za porušení tohoto zákazu hrozila káznice, ve
zvláště těžkých případech ale i trest
smrti. K projednávání „rozhlasových
zločinů“ byly příslušné zvláštní soudy.26
Dne 11. září 1939 bylo vydáno prováděcí
nařízení, kterým se upravovala příslušnost soudů branné moci k mimořádným rozhlasovým opatřením z 1. září.
Protektorátní cedulka s varováním,
které posluchačům připomínalo hrozící tresty, povinně visela na každém
rozhlasovém přijímači.
Zvláštní soudy byly často velmi
přísné, aktivity spojené s poslechem
zahraničního rozhlasu někdy hodnotily
i jako velezradu nebo sabotáž. Posluchači Londýna tak byli reálně vystaveni
hrozbě trestu smrti. Jen mezi popravenými ve věznici na Pankráci je od dubna
1943 do konce války zdokumentováno
23 osob odsouzených k smrti za „rozhlasové zločiny“. Celkově lze počet obyvatel Protektorátu popravených kvůli
poslechu cizího rozhlasu a šíření jeho
zpráv odhadovat na několik desítek.
Řada dalších byla odsouzena k mnohaletým trestům káznice.27

23	KOSATÍK, Pavel – KOLÁŘ, Michal: Jan Masaryk. Pravdivý příběh. Mladá fronta, Praha 1998, s. 180.
24	Tamtéž, s. 181–182.
25	STRÁNSKÝ, Jaroslav: Hovory k domovu, s. 6.
26	Poslouchání cizího rozhlasu v Říši zakázáno. Národní politika (ranní vydání), 2. 9. 1939, roč. 57, č. 244, s. 4.
27	K této perzekuci viz např. LINHARTOVÁ, Lenka – MĚŠŤÁNKOVÁ, Vlasta – MILOTOVÁ, Jaroslava (eds.): Heydrichova okupační politika
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Editoři BBC Monitoring Service při práci. Vlevo výstřižek z ranního vydání Národní politiky ze
dne 2. září 1939 o zákazu poslechu cizího rozhlasu.
Repro: Asa Briggs: The War of Words, archiv autora

Ani hrozba trestního postihu však
posluchače neodradila, a tak byly zvažovány různé možnosti rušení zahraničního vysílání, ať už formou blokování radiopřijímačů na určitou vlnu
či prostřednictvím rušiček. Nakonec
bylo Gestapo 30. září 1941 zmocněno
k plošnému zabavování rozhlasových
přijímačů. Hned vzápětí se začaly
v některých obcích přijímače odebírat.
Dne 11. října 1941 protektorátní tisk
informoval, že kvůli nezodpovědným
jedincům, kteří zákaz porušovali, byly
pro výstrahu odebrány rozhlasové přístroje veškerému obyvatelstvu v Lysé

nad Labem, Čelákovicích, Heřmanově Městci, Litomyšli a Úvalech.28 Pro
zesílení efektu vydal o necelý týden
později policejní prezident v Praze
vyhlášku, v níž ohlásil, že své rozhlasové přístroje musí odevzdat také
všichni obyvatelé Vršovic a Jinonic.29
Vzhledem k tomu, že tak byl znemožněn i poslech protektorátního a říšského rozhlasu, odebrané přijímače
se po čase některým občanům zase
vracely.
Aby se zamezilo poslechu zahraničního vysílání, bylo 10. března 1943
vydáno nařízení říšského protektora
v Čechách a na Moravě o zařízeních
pro k rátkovlnný př íjem. Všichni
majitelé radiopřijímačů byli povinni
nechat si odstranit krátkovlnné přijímací zařízení. Lidé museli odevzdat
přístroje k této technické úpravě na

základě úřední vyhlášky vydané příslušnými okresními nebo policejními
úřady. Příjem středních a dlouhých
rozhlasových vln byl nadále povolen.
Přijímače, které umožňovaly pouze
příjem krátkých vln, byly odebírány
za přiměřenou náhradu.
V případě nesplnění těchto pokynů
hrozily přísné tresty – za neodstranění
krátkovlnného přijímacího zařízení
minimálně 5 let káznice a za opětovné namontování takového aparátu
nejméně 10 let káznice.30 Čeští kutilové si ovšem poradili a odstraněné
součástky nahrazovali provizorními cívkami, kterým se lidově říkalo
„čerčilky“. Název byl odvozen od
jména tehdejšího britského premiéra
W. Churchilla – a z toho je zřejmé, že
jejich hlavním účelem bylo zajistit
poslech londýnského vysílání.

v dokumentech. ČSPB, Praha 1987; KAREL, R.: Žaluji. Pankrácká kalvárie. Orbis, Praha 1946; ČELOVSKÝ, Bořivoj: So oder so. Řešení české
otázky podle německých dokumentů 1933–1945. Tilia, Šenov u Ostravy 2002; MALLOTA, Petr: František Havlíček – oběť dvou totalit. Paměť
a dějiny, 2008, roč. 2, č. 4, s. 24–40.
28	Viz např. Zabavené rozhlasové přístroje. Lidové noviny, 11. 10. 1941, roč. 49, č. 519, s. 3.
29	Obyvatelé Vršovic a Jinonic musí odevzdat rozhlasové přístroje. Národní politika, 16. 10. 1941, roč. 59, č. 288, s. 4.
30	
Verordnungsblatt des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren. Böhmisch-Mährische Verlags- und Druckerei-G.m.b.H., Prag 1943, s. 31–32.
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Poradní rozhlasový sbor
V souvislosti s rozšířením československého vysílání od 10. listopadu
1940 se Hubert Ripka rozhodl zřídit
Poradní rozhlasový sbor, aby v oboru
rozhlasu posudkem, radou a podnětem
podporoval práci informačního odboru
ministerstva zahraničních věcí.31 Měl
sdružovat představitele politických,
úředních a publicistických kruhů
z řad londýnského exilu, kteří mohli
přispět ke zlepšení kvality vysílání
a diskutovat o jeho programové linii.
Zahajovací schůze se konala 2. prosince 1940. Jednání se vcelku pravidelně
účastnil nejen Ripka, ale i ministr zahraničních věcí Masaryk.
Prvním předsedou Poradního rozhlasového sboru se stal Jaroslav Stránský, jednatelem Josef Kosina. Když byl
Stránský v říjnu 1941 jmenován členem exilové vlády, nahradil jej v této
funkci Prokop Drtina. Místopředsedou
sboru byl ustanoven Pavol Macháček.
Mezi jeho členy byli různí exiloví politici, novináři, rozhlasoví redaktoři,
ale i zástupci armády. Již první funkční
období Poradního rozhlasového sboru
v roce 1941 prokázalo užitečnost tohoto orgánu. Mnoho jeho podnětů vedlo
k řadě dílčích zlepšení vysílání. Schůze se konaly zhruba jednou měsíčně
a členstvo se postupně rozšiřovalo. Již
v září 1941 se kupříkladu sbor rozrostl
o skupinku komunistů – Bohuslava
Lastovičku, Fridricha Bihellera, Viléma Nového a Jindřicha Spurného,
který byl dokonce 30. listopadu 1942
jmenován druhým místopředsedou.
Poradní rozhlasový sbor měl nakonec
zhruba třicet členů.
Vzhledem k pestrému složení se na
jeho půdě odehrávaly zásadní ideové
spory o zaměření rozhlasového vysílání, v nichž se odrážely širší politické
rozepře ohledně směřování zahraničního odboje. Poradní rozhlasový sbor
podroboval vysílání často velmi ostré

kritice, v debatách se tak průběžně
vyjasňovala linie exilové propagandy.
V těchto polemikách byl výrazně slyšet
oponentní hlas komunistů.32

Další rozvoj čs. vysílání
z Londýna
Dne 16. února 1941 došlo ze strany
BBC k dalšímu rozšíření vládního
vysílání. Nově bylo zavedeno noční
komentované zpravodajství (talks)
vysílané v 0.15, jehož výhodou byla
vysoká aktuálnost a dobrá slyšitelnost. Jednalo se o společné vysílání
vlády a BBC. Obvykle tuto speciální
čtvrthodinku naplňovaly čerstvé zprávy, které polemizovaly s aktuální nepřátelskou propagandou z uplynulého
dne. Na základě žádostí z domova se
také o hodinu posunul odpolední pořad Hovory s domovem (začínal tedy až
v 18.45), aby jej mohlo poslouchat více
lidí. Jeho těžištěm byla vždy stručná
přednáška (v neděli obvykle zaměřená
na sociální otázky, každé druhé pondělí na komentáře k vojenské situaci).
Běžné zpravodajství BBC v českém
a slovenském jazyce se nadále vysílalo
třikrát denně – v 7.00 a pak v 18.30
a 22.45.33 V zájmu zvýšení sledovanosti
se rozšířil i počet pásem pro vysílání
československého programu – od té
doby šlo již o sedm různých vln. Když
18. července 1941 Velká Británie definitivně uznala československou vládu
v Londýně, k dalšímu rozšíření vládního vysílání nedošlo, alespoň se však
znatelně uvolňovala jeho kontrola.
Určitá omezení daná politickou situa
cí samozřejmě i nadále přetrvávala.
Doba československého vysílání se
sice výrazně prodloužila, ale rozsah
relací ve slovenštině byl stále nepřiměřeně krátký. V červnu 1941 bylo
proto rozhodnuto, že v rámci Hovorů s domovem budou dvakrát týdně
(v pondělí a ve čtvrtek) zařazovány
slovenské přednášky o délce pěti až

šesti minut. Dohledem nad slovenskými pořady byl pověřen Ján Čaplovič.
V listopadu 1942 Slováci ustavili čtyřčlennou komisi ve složení Jozef Valo,
Pavol Macháček, Ján Paulíny-Tóth
a Pavel Viboch, která měla prosazovat
další změny ve vysílání. Tato komise
získala oprávnění vysílat zástupce
na každodenní porady rozhlasového
oddělení. Snahy o další rozšiřování
slovenských relací ale nevyšly, neboť
z hlediska BBC nebyla jazyková stránka tak podstatná, šlo spíše o obsah
projevů.
V pr vním období války protektorátní média příliš nevstupovala
do přímé polemiky s londýnským
rozhlasem. K obratu došlo v dubnu
1941, kdy se protektorátní tisk pokusil využít porážky Jugoslávie k tomu,
aby zesměšnil optimistické prognózy
ve vysílání BBC. „Pavel Svatý“ na to
zareagoval ve svém projevu k domovu:
Píše se o londýnském rozhlase, o šuškandě, o šuškálistech, o zatvrzelých
demokratech, o nenapravitelných benešovcích, o židozednářích, a londýnská
propaganda se označuje dokonce za tak
„sugestivní, že hodně hejlů jí sedá na lep
a věří prý, že Anglie zvítězí“. Všichni zde
v Anglii jsme prý „ve službách anglických
plutokratů a lordů, kteří nás již jednou
v roce 1938 zradili, a dr. Beneš je člověk,
kterému obchod s krví národa se stal
jeho druhou přirozeností“. Je to všechno
tak ubohé a hloupé, že by nebylo třeba
se tím vůbec zabývat.34 Také exilová
vláda přistoupila během roku 1941
k zostření své propagandy.
Velkým vítězstvím londýnského rozhlasu se stal bojkot domácího tisku
v září 1941, jímž chtěl otevřeně projevit
nesouhlas s činností kolaborujících
žurnalistů. Základem úspěchu bylo,
že tuto myšlenku aktivně podpořilo
Ústřední vedení odboje domácího
(ÚVOD) jako ideální formu pasivní
rezistence. Bojkot probíhal celý týden
od 14. září 1941 u příležitosti výročí

31	Čs. poradní rozhlasový sbor. Čechoslovák, 22. 11. 1940, roč. II, č. 47, s. 2.
32	Viz NA, f. MV-L, k. 271, sign. 2-82-4/2, Zápisy ze schůzí Poradního rozhlasového sboru.
33	Československý rozhlas v Londýně (šifra M. J.). Čechoslovák, 21. 3. 1941, roč. III, č. 12, s. 7.
34	DRTINA, Prokop: A nyní promluví Pavel Svatý…, s. 105–106.
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Přehled československého vysílání z Londýna na začátku června 1941 a úvodní část rozhlasové výzvy k zahájení bojkotu protektorátního tisku
z 12. září 1941
Foto: NA, Archiv Ústavu T. G. Masaryka
úmrtí T. G. Masaryka. Hlavní role při
propagaci akce připadla londýnskému rozhlasu. První výzva zazněla na
vlnách BBC 12. září 1941 z úst hlasatele
Oty Ornesta. Požadovalo se v ní, aby si
žádný Čech v Protektorátu nekoupil,
nečetl a ani si nepůjčil během „Masarykova týdne“ jakékoliv noviny.35
Kampaň se stupňovala v projevech
populárních rozhlasových komentátorů v dalších dnech. Tiskový bojkot
byl velmi úspěšný. V prodejnách zůstávaly balíky nepřečtených novin,
téměř nikdo si noviny ani časopisy
nekupoval. Aktivističtí novináři za
reagovali ostrou protikampaní, ve
které celou akci označili za štvanici
organizovanou českými Židy uprchlými
do Anglie. Zároveň vyjadřovali obavy,
aby demonstrativní odmítání novin

nevedlo k úplnému zastavení českého
tisku ze strany okupační správy.

Proměny londýnského
rozhlasu v důsledku
heydrichiády
Provoz londýnského vysílání hodně
závisel na pravidelném přísunu informací z domova, který byl zajišťován
zejména díky radiotelegrafickému
spojení s odbojem. Po nástupu zast upující ho ř íšského protek tora
Rei n ha r da Heyd r icha vša k bylo
vyhlášeno stanné právo a domácí
rezistence výrazně zdecimována.
V závěru roku 1941 se proto spojení
mezi Protektorátem a londýnským
exilem přerušilo a pak už fungovalo
jen s velkými obtížemi. Situace se poz-

ději ještě zhoršovala. Velkou pomoc
poskytovala aspoň odposlechová služba BBC (Monitoring Service), která zaznamenávala vysílání nepřátelských
rozhlasových stanic.
Jen díky tomuto monitoringu bylo
možné organizovat různé rozhlasové
akce reagující na protektorátní propagandu. Třeba v únoru 1942 zorganizoval londýnský rozhlas kampaň
zaměřenou na českou mládež, která
měla potřít snahy o její nacistickou
převýchovu. Podobně bylo v témže
roce připraveno několik kampaní cílených na zemědělce. Velmi časté byly
kampaně dělnické (jen během března
1942 zaznělo v jejím rámci 27 projevů),
které se snažily negovat Heydrichovo
úsilí o získání českých dělníků. Další
kampaně si zase všímaly důležitých

35	
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR (MÚAAVČR) – Masarykův ústav, Archiv Ústavu T. G. Masaryka ve správě Masarykova ústavu
a Archivu AV ČR (dále jen AÚTGM), f. Klecanda Vladimír (Sbírka), sign. 442/2, Vystoupení k tiskovému bojkotu, 12. 9. 1941.
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■ Vysílání pod znamením vítězství
Na začátku roku 1941 přišel belgický politik Victor de Laveleye, který působil v BBC jako šéf a pravidelný komentátor francouzské verze belgického
vysílání, s velmi úspěšnou iniciativou. Dne 14. ledna 1941 navrhl, aby
všichni Belgičané – Vlámové i Valoni – používali jako společný symbol
odboje proti okupaci písmeno „V“. Tento znak totiž může symbolizovat
jednak vítězství (francouzsky victoire) a zároveň svobodu (vlámsky vrijheid).
Brzy nato všichni Belgičané začali spontánně malovat písmeno „V“ na zdi
po celé zemi. Vzhledem k úspěchu této kampaně vyzval Winston Churchill
19. července 1941 všechny národy okupované Evropy, aby symbol „V“
používali jako znamení konečného vítězství nad nacismem.a
Již od konce června 1941 začala BBC vyplňovat přestávky mezi rozhlasovými relacemi novou znělkou v podobě čtyř úderů na buben – tří krátkých
a jednoho dlouhého. Takto se v Morseově abecedě označuje právě písmeno
„V“. Nová znělka měla posluchačům v Evropě připomínat, že vítězství nad
Německem nakonec přes všechny útrapy přijde. Zároveň byly tyto čtyři takty
shodné s úvodem Beethovenovy Symfonie č. 5, zvané Osudová. Symbol „V“ se
stal příležitostí, jak dát rozhlasovému vysílání pro okupované země společný
rámec a sjednocující myšlenku proti nacistické ideji nového řádu v Evropě.
Nacisté se nejprve snažili kampaň ignorovat, později označili její nositele
za sabotéry a vyhrožovali jim přísnými tresty. Symbol „V“ se objevoval stále
častěji i v českých zemích. Velká bílá písmena někdo namaloval dokonce
na dveře Oberlandratu v Olomouci. Jan Masaryk pochválil domácí úspěch
kampaně ve svém rozhlasovém vystoupení 23. července 1941: Mám radost
z toho, že písmeno „V“ se u vás tak pěkně uchytilo jako v ostatní Evropě.
„V“ je skoro na konci abecedy – jednou přijdeme k písmeně Z – a to už se
nebude psát křídou, to budeme začínat čistku a vypořádání s Paněmci.b
Dne 16. července 1941 se goebbelsovská propaganda rozhodla přejít
do protiútoku. Němci vyhlásili vlastní kampaň, v níž si „V“ přivlastnili
a označili je za symbol vítězného tažení proti SSSR (pod heslem „Viktoria“).
Druhý den vyšly všechny protektorátní noviny s barevným přetiskem „V“,
které se objevilo i na plakátech, transparentech, dokonce na městské dlažbě.
Připomínalo se také na poštovních razítkách, v rozhlasových pořadech
i filmových týdenících. Nacistická propaganda dovedla akci do absurdních rozměrů. Pokyn k jejímu utlumení vydal Úřad říšského protektora
až koncem srpna 1941, definitivně zastavena byla ovšem až v lednu 1942.
Londýnský rozhlas německou akci zesměšňoval pod heslem „Ukradené
,V‘“. Ota Ornest pronesl k postupu nacistické propagandy následující
komentář: Známý inzertní podvodník Josef Goebbels provedl zase jeden
veliký podvod. […] Goebbels nemohl nekrást, a když se někdo narodí jako
lhář a zloděj, musí lhát a krást. Musí lhát a krást, i když ta krádež mu
nemůže vynést nic jiného než posměch, ostudu a nakonec zasloužený trest.
Proto Goebbels se pokusil ukrást vám písmeno „V“ přesto, že vám nemůže
ukrást vaše vítězství.c

historických výročí (například třináct
projevů u příležitosti tří let od začátku
německé okupace).
Zvýšený zájem světové veřejnosti
o osud národa těžce zkoušeného za
Heydrichovy vlády přispěl k novému
posílení rozhlasového vysílání v češtině
a slovenštině. V březnu 1942 se nad rá-

40

Upevňování vlajky s písmenem „V“ („Viktoria“) na Václavském náměstí
v Praze, červenec 1941…
… a „V“ po válce. Winston Churchill s manželkou Clementine v roce
1945, tak jak ho všichni známe – s doutníkem (v levé ruce) a vítězným
gestem.
Foto: ČTK a ČTK/PA/STR

a Ke kampani V jako vítězství podrobně viz BRIGGS, Asa: The War of Words, s. 365–384.
b MASARYK, Jan: Volá Londýn, s. 115.
c AČRo, f. Londýn, k. 1941/8, č. 710, Rozhlasové vystoupení, 28. 7. 1941.

mec dosavadního vysílacího schématu
rozšířily ranní zpravodajské relace BBC.
Od té doby se během dopoledne vysílaly čtyři desetiminutové pořady (v 7.10,
8.10, 9.10 a 10.10).36 Od 1. května 1942
byl československý program posílen
o další čtvrthodinu v 15.00 hodin, ani
tato relace však nespadala pod vládní

vysílání a byla plně v britské režii. Její
náplň tvořilo zejména zpravodajství
a přehledy tisku.37 Tyto změny rozhlasového harmonogramu byly přitom
součástí rozsáhlejších úprav vysílání
BBC do střední a západní Evropy (výrazného rozšíření se dočkala zejména
francouzská sekce).38
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Vývoj londýnské propagandy zásadně ovlivnily události po atentátu na
Rein harda Heydricha.39 V Protektorátu byl zaveden výjimečný stav a státní
prezident Hácha vystoupil 30. května 1942 v pražském rozhlasu s projevem, ve kterém označil Beneše za
nepřítele českého národa číslo jedna. 40
K. H. Frank rozhodl o zorganizování
mohutné propagandistické akce, ve
které měl český národ manifestačně
vyjádřit věrnost Říši. Situaci eskaloval ohlas na vyhlazení Lidic a Ležáků
v červnu 1942. Exilová vláda reagovala
oficiálními protesty, v jejichž duchu se
následně neslo i londýnské vysílání
BBC.
V mnohých z těchto projevů již čeští hlasatelé zaujímali nekompromisní stanovisko vůči Němcům v duchu
kolektivního pojetí viny. Nově tuto
ideovou linii tolerovala i britská cenzura. Původně se totiž střetával stále
radikálnější postoj zahraničního odboje s odlišným názorem britské vlády.
Britové také až do roku 1942 nechtěli
prejudikovat odpověď na otázku budoucích hranic osvobozeného Československa, s níž byl vztah k německé
menšině úzce provázán.
V českých projevech na vlnách BBC
začal mizet rozdíl mezi Němcem a nacistou na podzim 1941, kdy například
Vladimír Klecanda označil takové rozlišování za falešnou tezi a konstatoval, že celý německý národ je stižen
strašnou nemocí nacismu. 41 Tentýž
rozhlasový komentátor byl také mezi
prvními řečníky, kteří ve vysílání výslovně formulovali ideu vystěhování

Vzpomínka na Lidice symbolicky pořádaná v rozbombardované katedrále v Coventry, 10. 6. 1944.
Mezi přítomnými jsou i Prokop Drtina (čtvrtý) a Hubert Ripka (sedmý zleva).
Foto: archiv autora
Němců. Ve svém projevu z 27. prosince
1941 poznamenal, že nebude již nikdy
německých vesnic v českém osídlení,
nebudou německé ostrovy v českém
moři, nebudou již německé Svitavy,
nebude německé Znojmo, zmizí definitivně německé vesnice na Vyškovsku, na
Jindřichohradecku a všude tam, kde jsou
v našem životním prostoru. 42 Od roku
1942 zazníval požadavek na vysídlení
Němců z českých zemí stále častěji
a otevřeněji.
Exilová vláda nelibě nesla skutečnost, že v německém v ysílání
londýnského rozhlasu od července
1941 pravidelně promlouval sudeto-

německý sociální demokrat Wenzel
Jaksch. Beneš a Ripka opakovaně
žádali o jeho převedení pod československou sekci, ale Britové to odmítali.
Teprve po vypálení Lidic a Ležáků se
situace radikálně změnila. Dne 27.
června 1942 rozhodl britský ministr
zahraničí Anthony Eden o zastavení
Jakschova vysílání. 43 Jakschovi se už
nikdy nepodařilo svou rozhlasovou
relaci obnovit. Někteří Němci však
v československém vysílání občas
vystoupili, zejména komunista Karel
Kreibich.
Ohlas na atentát na Heydricha, Lidice a Ležáky byl obrovský, v celém

36	Rozšíření čs. rozhlasu z Londýna. Čechoslovák, 13. 3. 1942, roč. IV, č. 11, s. 7.
37	
NA, f. MV-L, k. 271, sign. 2-82-4/2, Zápis o schůzi Poradního rozhlasového sboru, 28. 5. 1942.
38	BRIGGS, Asa: The War of Words, s. 484.
39	K bezprostřední reakci viz BERÁNEK, Jaroslav: Volá Londýn. Vysílání československé sekce zahraničního servisu BBC o atentátu na
Heydricha. Historie a vojenství, 2012, roč. 61, č. 2, s. 87–93.
40	BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. Prostor, Praha 1999, s. 308; TOMÁŠEK, Dušan – KVAČEK, Robert: Causa Emil Hácha. Themis, Praha 1995, s. 151–152.
41	
AČRo, f. Londýn, č. 949, Projev V. Klecandy, 10. 10. 1941.
42	Tamtéž, č. 1181, V. Klecanda: Krach německého panování v českých zemích, 27. 12. 1941.
43	RAŠKA, Francis D.: Rozhlasové vysílání BBC Wenzla Jaksche. Zapomenutá kapitola česko-sudetoněmeckých vztahů v britském exilu
za druhé světové války. In: Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia, 2001, č. 3. Univerzita Karlova – Karolinum, Praha 2002,
s. 189–204; BROWN, Martin David: Jak se jedná s demokraty. Britské ministerstvo zahraničí a českoslovenští emigranti ve Velké Británii,
1939–1945. Pavel Dobrovský – BETA a Jiří Ševčík, Praha – Plzeň 2008, s. 183–185.
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spojeneckém světě se rozpoutalo
hnutí Lidice shall live again a do této
kampaně se zapojil i rozhlas. Lidice se
staly symbolem nacistické bestiality.
Edvard Beneš dosáhl prohlášení britské vlády, že se cítí být zbavena mnichovských závazků z roku 1938. Tento
skutek byl samozřejmě v londýnském
vysílání náležitě oslavován, zvláštní
projev k oduznání Mnichova přednesl
8. srpna 1942 přímo prezident Beneš.
Heydrichiáda si vyžádala přijetí
aktualizovaných směrnic pro rozhlasovou propagandu z Londýna, které
vydal Hubert Ripka 5. června 1942.
Měly se dodržovat následující principy: neuvádět žádné konkrétní výzvy
a návody k sabotážím, soustavně vyjadřovat obdiv k heroismu domácích
bojovníků proti okupaci a neoznačovat
paušálně protektorátní vládu a státního prezidenta Háchu za zrádce, ale
zároveň ostře odmítat všechny jejich
konkrétní projevy, ve kterých zajdou
příliš daleko.44 Útočné promluvy, které
na adresu londýnského exilu pronášel
zejména protektorátní ministr školství
a národní osvěty Emanuel Moravec,
nemohly zůstat bez odpovědi – londýnské vysílání se od jara 1942 ve vztahu
k protektorátní reprezentaci výrazně
radikalizovalo.
Dne 29. března 1943 došlo po komplikovaném jednání s BBC k dalšímu
přebudování československého programu. Ze strany BBC zazněl návrh na
úplné organizační sloučení Korbelova
oddělení s BBC a jeho přestěhování do
sídla rozhlasu v Bush House. Hubert
Ripka to zcela neodmítal, ale trval na
zachování jisté autonomie rozhlasového oddělení. Obě strany se nemohly
shodnout na další koncepci vysílání,
a tak byl nakonec pro vládní vysílání
zvolen tzv. free time (československá

vláda neměla vliv na zprávy a komentáře BBC, ale byla již zcela svobodná ve
volbě témat, vládní vysílání podléhalo
jen základní cenzuře). 45
Při té příležitosti byl reorganizován
i program vládního vysílání, nově nazvaný Hlas svobodné republiky. Vysílalo se dvakrát denně – ráno od 7.10
deset iminutová a večer od 20.45
čtvrthodinová relace. Ranní program
zahrnoval během týdne různá témata (pondělí – Podkarpatská Rus, úterý
a pátek – dělnické vysílání, středa –
vysílání pro mládež, čtvrtek – vysílání
pro zemědělce, sobota – vysílání pro
ženy, neděle – náboženské vysílání).
Velmi oblíbeným se stal středeční
pořad Hlas pražské ulice. Jednalo se
o dialogy dvou postav – Pepíka a Vaška – které humorně glosovaly aktuální vývoj. Večerní program se skládal
z komentářů, přednášek i přehledů
zpráv ČTK. Znělkou tohoto pořadu byl
úvod Sukova pochodu V nový život. Své
vlastní relace v českém a slovenském
jazyce uváděla BBC již osmkrát denně
(čtyřikrát denně se vysílaly zprávy
a čtyřikrát komentované zpravodajství), bohužel však byla zároveň
zrušena popůlnoční relace komentovaného zpravodajství. V pondělí, ve
středu a v pátek byl v rámci vysílání
od 18.15 zařazen program Amerika
volá Československo. Jednou týdně se
také uvádělo čtvrthodinové vysílání
věnované Sovětskému svazu. 46 Na
podzim 1943 se ještě zavedla pravidelná sobotní relace Kulturní zprávy
ze svobodného světa.
Poslední výrazná změna v československém vysílání za války nastala
u příležitosti státního svátku 28. října
1944. Vládní vysílání Hlas svobodné
republiky bylo tehdy rozšířeno o další
čtvrthodinu v čase od 17.45. Jednalo

se o pořad vysílaný na dvou středních
a čtyřech krátkých vlnách. Novinkou
se tehdy stalo zařazení pravidelného
programu pro Podkarpatskou Rus
v rámci nedělního vysílání. 47

Politické spory o obsah
rozhlasové propagandy
Velkým přelomem byl vstup Sovětského svazu do válečného konfliktu
v červnu 1941 a následné zahájení
českého (a později též slovenského)
vysílání z Moskvy, jež pro BBC znamenalo určitou konkurenci. V Londýně
se sice zvažovaly možnosti vzájemné
koordinace, k té ale ve větší míře nedošlo, bránily tomu zásadní rozdíly
v ideovém zaměření západního a východního exilu. Podstatně radikálnější
projevy z Moskvy nicméně přispívaly
k tomu, že i londýnská rozhlasová vystoupení získávala ostřejší tón. Komunistická skupina v Londýně usilovala
o změnu propagandy v BBC. Rozdílné
světonázorové přístupy komunistů
a ostatních exilových činitelů vedly
již od roku 1942 ke stále zřetelnějším
sporům o její programové zaměření.
Nejvýrazněji se tato polemika projevovala na půdě Poradního rozhlasového sboru. Komunisté prosazovali,
aby londýnské vysílání vyzývalo k aktivním sabotážím a partyzánskému
boji bez ohledu na reálné podmínky
v Protektorátu. Drtina, který stál
v čele sboru, s takovými požadavky
zásadně nesouhlasil. Domníval se, že
exil nemá právo vyzývat národ k boji,
když domov je dosud příliš vzdálen
válečným frontám a nemá téměř žádné zbraně.48 Zlom nastal po jednáních
Edvarda Beneše v Moskvě v prosinci
1943. Po návratu se podvolil komunistickému tlaku a souhlasil s přizpů-

44	HRONEK, Jiří: Od porážky k vítězství, s. 144–145; NA, f. MV-L, k. 271, sign. 2-82-4/2, Zápis o schůzi Poradního rozhlasového sboru, 9. 7. 1942.
45	
NA, f. MV-L, k. 271, sign. 2-82-4/2, Záznam o poradě rozhlasového oddělení, 23. 3. 1943; tamtéž, Záznam o nové úpravě čs. vysílání,
29. 3. 1943.
46	Čs. vysílání z Londýna. Čechoslovák, 9. 4. 1943, roč. V, č. 15, s. 7; Co říkáme domů (šifra J. S.). Čechoslovák, 21. 5. 1943, roč. V, č. 21, s. 4;
NĚMEČEK, Jan – ŠŤOVÍČEK, Ivan – NOVÁČKOVÁ, Helena – KUKLÍK, Jan – BÍLEK, Jan (eds.): Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně III/1 (leden – červen 1943). Právnická fakulta Univerzity Karlovy – Historický ústav Akademie věd ČR – Masarykův ústav a Archiv
Akademie věd ČR, Praha 2012, s. 225–230; NA, f. MV-L, k. 271, sign. 2-82-4/2, Záznam o poradě rozhlasového oddělení, 23. 3. 1943.
47	Rozšíření čs. vysílání z Londýna. Čechoslovák, 27. 10. 1944, roč. VI, č. 42, s. 8.

42

2014/01 paměť a dějiny

PD_02_2014.indb 42

27.03.14 12:59

Zahraniční odboj na vlnách BBC

sobením londýnského vysílání moskevskému. Ve svém poselství ve Státní
radě, poradním orgánu nahrazujícím
v exilu parlament, které přednesl
3. února 1944, již proto vyzval k zahájení příprav ozbrojeného povstání
a tomu se následně začaly podřizovat
i výzvy londýnského rozhlasu. Beneš
pak potvrdil tuto linii ve svém rozhlasovém projevu 10. června 1944.
Diskuse o výzvách k hromadným
sabotážím a partyzánskému boji se
tak dostala na půdu Státní rady. Na její
schůzi 21. února 1944 sdělil H. Ripka,
že domácí odboj žádá, aby se nevybízelo k aktivnímu boji, protože na to
ještě není vhodná situace, a přimlouval se, aby se k tomu přihlíželo. Proti
se však postavili komunisté v čele
s Václavem Noskem. Odkazovali na
Benešův projev z 3. února 1944 jako
na nezpochybnitelnou směrnici, která musí být v rozhlasu zohledněna. 49
Podobné spory se vedly o propagaci
národních výborů ve vysílání z Londýna. Neústupnost komunistů nakonec
slavila úspěch i v této otázce. Již 16.
dubna 1944 vysílala BBC prohlášení
o zakládání ilegálních národních výborů a o náplni jejich činnosti.50
Další polemiky vyvolalo volání komunistů po ještě ostřejší kampani
proti zrádcům a kolaborantům. Ripka
a Drtina obhajovali diferencovanější
přístup, nechtěli odsuzovat protektorátní činitele paušálně. Podle jejich
názoru měla kritika vždy dopadat
jen na konkrétní projevy kolaborace.
V neposlední řadě patřila mezi témata
rozhlasové propagandy, o něž se v roce
1944 vedly velké spory, slovenská
otázka a koncepce čechoslovakismu.

Ukončení vládního vysílání
z Londýna
Domácí obyvatelstvo poslouchalo
rozhlas z Londýna, byť s různými obtí-

Hlasatelka Růžena Hájková u mikrofonu BBC

Repro: časopis Rada žen, 1946, roč. 2, č. 43

žemi a někdy i s velkým rizikem, po celou německou okupaci. Když 5. května
1945 vypuklo pražské povstání, mnozí
posluchači se o něm dozvěděli právě
z vysílání BBC. Po osvobození šlo dokonce až do 3. června 1945 poslouchat
londýnský rozhlas přímo z městských
uličních amplionů.
V závěru války se československá
sekce BBC symbolicky vracela ke
svým skromnějším počátkům. V únoru
1945 totiž nastal velký přesun řady
exilových činitelů do Moskvy, a tak
v Londýně zůstala jen menší část spolupracovníků BBC. Rozhlasový provoz
přesto pokračoval v nezmenšeném
rozsahu. Vládní vysílání Hlas svobod-

né republiky bylo oficiálně ukončeno
11. května 1945. Při té příležitosti se
s věrnými posluchači rozloučil Hubert
Ripka a hlasatelé Jiří Hronek, Pavel
Tigrid, Ota Ornest a Růžena Hájková.51
Vysílání BBC v češtině a slovenštině však ani poté úplně neskončilo, od
roku 1948 se naopak opět intenzivně
rozvíjelo. Několik hlasatelů a redaktorů, kteří pracovali v československé
sekci BBC za války, v redakci zůstalo
a pomohlo tak zajistit kontinuitu vysílání. Na vlnách BBC se nadále ozývaly
hlasy Karla Brušáka, Ivana Jelínka,
Josefa Kosiny či Míši Papírníka. Česká
sekce BBC definitivně ukončila svou
činnost až v roce 2006.

48	Viz např. HRONEK, Jiří: Československý rozhlas v Londýně za války, s. 53; LAŠTOVIČKA, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou
ČSR 1939–1945. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1961, s. 232.
49	
AÚTGM, f. Klecanda Vladimír (Sbírka), k. 7, sign. 25/1, Zápis z jednání Státní rady, 21. 2. 1944.
50	LAŠTOVIČKA, Bohuslav: V Londýně za války, s. 347–348.
51	K závěru vysílání viz zejm. HRONEK, Jiří: Od porážky k vítězství, s. 222–226.

paměť a dějiny 2014/01

PD_02_2014.indb 43

43

27.03.14 12:59

studie a články

Hlavní osobnosti spojené s londýnským rozhlasem
Hubert Ripka (1895–1958), politik, novinář a historik
V letech 1919–1925 pracoval jako archivář MNO, záhy se uplatnil jako aktivní
novinář. Působil jako zahraničněpolitický komentátor v týdeníku Demokratický střed a v Lidových novinách, v letech 1925–1930 jako parlamentní
zpravodaj deníku Národní osvobození. Nejprve byl členem Čs. národní
demokracie, poté přestoupil do Čs. strany národně socialistické (ČSNS).
Patřil mezi politické důvěrníky Edvarda Beneše. V říjnu 1938 odešel do
exilu. V letech 1939–1940 byl členem Čs. národního výboru, 1940–1941
státním tajemníkem a 1941–1945 státním ministrem na ministerstvu zahraničí v Londýně, 1945–1948 členem předsednictva ČSNS a poslancem, ve
vládě zastával funkci ministra zahraničního obchodu. Roku 1948 uprchl do
exilu, v letech 1949–1955 přednášel v USA mezinárodní politiku a soudobé
dějiny. Od roku 1955 žil ve Velké Británii. V exilu byl činný jako člen výboru
Rady svobodného Československa. Napsal řadu knih a studií, např. Munich:
Before and After (1939), Le Coup de Prague. Une Révolution Préfabriquée.
Souvenirs (1949), A Federation of Central Europe (1953), Eastern Europe
in the Post-War World (1961).
Josef Korbel, vl. jm. Körbel (1909–1977), diplomat a politolog,
otec americké političky a diplomatky Madeleine Albrightové
V roce 1934 nastoupil na MZV jako pracovník tiskového odboru. V letech 1936–1939 působil jako tiskový atašé na vyslanectví v Bělehradě,
1940–1945 pracoval na exilovém MZV jako vedoucí rozhlasového oddělení
a aktivně ovlivňoval vysílání BBC do Československa. V letech 1945–1948
vedl čs. ambasádu v Jugoslávii (1947–1948 byl zároveň velvyslancem pro
Albánii). V roce 1948 stál v čele dozorčí komise OSN pro Indii a Pákistán
v Kašmíru. Na konci roku 1948 se usadil v USA, posléze začal vyučovat
politické vědy na Denverské univerzitě, kde působil až do své smrti. V roce
1964 tam založil školu mezinárodních studií a stal se jejím prvním děkanem
(roku 2008 byl tento ústav pojmenován na jeho počest The Josef Korbel
School of International Studies). V roce 2000 založila Denverská univerzita
Humanitární cenu Josefa Korbela. Napsal množství knih a studií, např.
The Communist Subversion of Czechoslovakia. 1938–1948. The Failure of
Coexistence (1959) či Poland Between East and West. Soviet and German
Diplomacy toward Poland, 1919–1933 (1963).
Prokop Drtina (1900–1980), politik a právník, syn filozofa,
pedagoga a politika Františka Drtiny
V letech 1924–1929 pracoval na České
finanční prokuratuře v Praze. V letech
1925–1928 byl členem Národní strany
práce, roku 1928 přestoupil do ČSNS.
V letech 1926–1939 se aktivně podílel na organizaci klubu Přítomnost
a přispíval do časopisu Demokratický
střed. Od roku 1929 byl úředníkem
Kanceláře prezidenta republiky (KPR),
1936–1938 osobním tajemníkem prezidenta Beneše. V roce 1939 pracoval
jako pomocný referent u Nejvyššího
správního soudu. Po okupaci patřil
mezi zakladatele odbojové organizace
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Politické ústředí. V prosinci 1939 uprchl do exilu, 1940–1945 byl politickým referentem KPR v Londýně a 1942–1945 místopředsedou Právní
rady. Od roku 1941 stál v čele Poradního rozhlasového sboru. Roku 1944
byl členem vládní delegace pro osvobozené území. V roce 1945 působil
jako přednosta politické sekce KPR. V letech 1945–1948 byl poslancem
a ministrem spravedlnosti, členem ústředního výkonného výboru ČSNS
(od roku 1946 také členem předsednictva). V letech 1948–1953 byl držen ve
vazbě, 1953 odsouzen v utajeném procesu k 15 letům vězení, 10. 5. 1960 na
základě prezidentské amnestie propuštěn na svobodu. V letech 1961–1967
pracoval jako asistent v knihovně Národního technického muzea. Roku 1969
byl sice soudně rehabilitován, v roce 1971 byl však tento rozsudek zrušen.
Roku 1975 byl znovu odsouzen za zločin úkladů o republiku. V 70. letech
se zapojil do aktivit čs. disentu a samizdatu, podepsal Chartu 77. Vydal
několik publikací, jeho hlavním dílem jsou paměti Československo můj
osud. Kniha života českého demokrata 20. století (1982).
Josef Kosina, vl. jm. Kalina (1905–1977), novinář a odborový
pracovník
Od roku 1929 působil jako funkcionář Čs. strany sociálně demokratické
(ČSSD) a Odborového sdružení československého a jako redaktor různých
odborářských časopisů. V roce 1939 odešel do exilu a stal se hlasatelem
a posléze redaktorem čs. sekce BBC v Londýně, kde pak pracoval až do počátku 70. let. V letech 1940–1945 byl také tajemníkem jednotné odborové
organizace čs. exilu ve Velké Británii, v letech 1945–1948 reprezentoval
ČSSD u britské Labour Party. Po roce 1948 zůstal ve Velké Británii a podílel
se na činnosti exilové ČSSD. Patřil k oponentům „oficiálního“ proudu
protikomunistického exilu.
Josef Kodíček (1892–1954),
novinář, umělecký kritik, dramatik, scenárista a divadelní,
filmový a rozhlasový režisér
Od roku 1919 se věnoval kulturní
publicistice. Pracoval v redakci časopisu Scéna, v letech 1919–1927
byl vedoucím redaktorem divadelní
rubriky deníku Tribuna. V letech
1927–1930 působil jako dramaturg
a příležitostný režisér Městského divadla na Vinohradech. Ve 30. letech
přispíval svými články do řady novin
a časopisů (zejména Přítomnost, Lidové
noviny, České slovo a Prager Mittag), patřil mezi členy kruhu „pátečníků“.
V roce 1938 odešel do londýnského exilu. Od roku 1939 pracoval jako
redaktor čs. sekce BBC a byl rovněž šéfredaktorem časopisu Central European
Observer. V letech 1943–1945 působil v rozhlasovém oddělení exilového
MZV. Po válce se již do ČSR nevrátil a od roku 1951 až do své smrti pracoval
v Rádiu Svobodná Evropa v Mnichově. Spoluredigoval tři svazky sborníku
Nové české divadlo (1926, 1927, 1929), napsal drama Zůstane to mezi námi
(1933), podílel se na několika filmových scénářích a režii, je autorem
monografie Václav Špála (1927).

Foto: ČTK
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