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Od počátku roku 1929 se začala naplňo
vat vize papeže Pia XI.4 o Vatikánském 
rozhlasu, který měl do nejzazších kou
tů světa přinášet křesťanské poselství. 
Čtyři dny po podepsání Lateránských 
smluv5 přijal Pius XI. při soukromé 
audienci Guglielma Marconiho, jed
noho z vynálezců rádia a nositele 
Nobelovy ceny za fyziku, a pověřil 
ho vybudováním autonomní rádiové 
stanice Vatikánského městského 

státu. Na přípravě a realizaci projek
tu spolupracovali prefekt Posvátné 
Kongregace pro mimořádné církevní 
záležitosti kardinál Eugenio Pacelli6, 
G. Marconi a první generální ředitel 
rozhlasu P.(ater) Giuseppe Gianfran
ceschi7 SJ8. Pro potřeby rádia vznikl 
ve Vatikánských zahradách tzv. Mar
coniho dům s vysílačem. Ve čtvrtek  
12. února 1931 papež poprvé promlu
vil na vlnách Radia Vaticana (RaV) 

neboli Vatikánského rozhlasu. Svým 
projevem zahájil převratnou kapitolu 
v dějinách náboženské komunikace.9

V počátcích vysílal RaV pouze latinsky. 
Časem se vysílání rozšířilo o další jazy
ky – francouzštinu (1931), španělštinu 
(1934), němčinu a angličtinu (1937), pol
štinu (1938), maďarštinu a ukrajinštinu 
(1939), portugalštinu a litevštinu (1940), 
italštinu (1945), rumunštinu, chorvatšti
nu a také češtinu a slovenštinu (1947).10

1 Slovy Žalmu 49 zahájil Pius XI. svou první latinskou promluvu k posluchačům Vatikánského rozhlasu.
2  Domenico Tardini (29. 2. 1888 – 30. 6. 1961), na kněze vysvěcen v roce 1912, nastoupil do římské kurie, v prosinci 1937 se stal sekretářem 

Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti. V roce 1952 byl jmenován státním podsekretářem a o šest let později sekretářem pro 
mimořádné církevní záležitosti. 

3   Archiv České sekce Vatikánského rozhlasu (dále jen ARaV), Dějiny Vatikánského rozhlasu. Úvod. Strojopis, s. 5.
4   Pius XI. (31. 5. 1857 – 10. 2. 1939), vlastním jménem Ambrogio Damiano Achille Ratti, byl 258. papežem, úřad vykonával v letech 1922–1939. 

Je mj. autorem dvou zásadních encyklik vymezujících se vůči totalitním režimům – proti nacismu Mit brennender Sorge (15. 3. 1937) 
a proti komunismu Divini redemptoris (19. 3. 1937). 

5   Lateránské smlouvy jsou tři dohody mezi katolickou církví a Italským královstvím, na jejichž základě byl znovuobnoven suverénní 
papežský stát – Stát Vatikánského Města. Smlouvy byly uzavřeny 11. 2. 1929. Více HALAS, František X.: Fenomén Vatikán. Idea, dějiny 
a současnost papežství. Diplomacie Svatého stolce. České země a Vatikán. CDK, Brno 2004, s. 253–254 a 289–292. 

6   Maria Giuseppe Giovanni Eugenio Pacelli (2. 3. 1876 – 9. 10. 1958), budoucí papež Pius XII., který vykonával pontifikát v letech 1939–1958. 
Do historie se zapsal mj. jako papež, který uznal „mravní hodnotu demokracie“ a setrval v dlouhodobé tvrdé opozici vůči komunismu. 
V roce 1949 stvrdil dekret, kterým exkomunikoval členy komunistických stran z řad katolické církve.

7   P. Giuseppe Gianfranceschi SJ (21. 2. 1975 – 9. 7. 1934), italský kněz a člen Tovaryšstva Ježíšova, matematik a fyzik, rektor Papežské 
gregoriánské univerzity, předseda Papežské akademie věd, společník Umberta Nobileho při jeho expedici na severní pól v roce 1929, 
první generální ředitel RaV. 

8   SJ nebo také SI – zkratka z latiny Societas Jesu/Iesu, označuje členy Tovaryšstva Ježíšova, známé spíše pod ustáleným názvem jezuité, 
jezuitský řád.

9   Více k dějinám Vatikánského rozhlasu BEA, Fernando – CAROLIS, Alessandro De: Ottant’anni della Radio del Papa. Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2011.

10   V roce 1948 vysílal RaV v osmnácti jazycích, v prosinci 1950 v pětadvaceti a v 60. letech ve třiceti. Dnes vysílá v sedmačtyřiceti jazycích. 

Slyšte to, všichni lidé, všichni 
obyvatelé světa, naslouchejte1

V říjnu 1940 si kardinál Domenico Tardini 2 poznamenal svůj postřeh z rozhovorů  
se zahraničními diplomaty k činnosti Rádia Vatikán: I když je vysílání rušeno v jednom 
národu, je slyšet v jiných. Stačí, když dorazí na jedno místo, aby se pak dostalo všude.3

STANISLAVA VODIČKOVÁ 

O vysílání české redakce Vatikánského rozhlasu
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Za druhé světové války čelil „neut
rální“ Vatikánský rozhlas nátlaku 
obou válčících stran: Německé velvy-
slanectví si stěžovalo na skutečná i smy-
šlená vysílání, Spojenci na papežovu 
zdrženlivost.11 Přes kritiku zahranič
ních diplomatů, která znepříjemňovala 
redakční práci, přes rušení signálu 
a zákaz poslechu v Německu se rádio 
brzy vyprofilovalo a sehrálo během 
války nezastupitelnou úlohu. Dopis 
polské ženy, která neměla od začátku 
války zprávy o svém manželovi, dal 
v roce 1939 podnět ke vzniku služby 
Ufficio Informazione del Vaticano12 
při Státním sekretariátu, která po
máhala příbuzným s vyhledáváním 
pohřešovaných osob, vojáků a vězňů. 
Z papežova příkazu byla této službě, 
která zprostředkovávala i vzkazy 
a předávala vězněným pozdravy od 
jejich rodin, věnována také většina 
vysílacího času.13

ZAČÁTKy ČeSKOSLOVeNSKé  
reDAKce rAV

V únoru 1947 přijel na svou první ofi
ciální návštěvu Říma arcibiskup praž
ský Josef Beran14, který v soukromé 
audienci u papeže Pia XII. naléhavě 

žádal o rozšíření vysílání Vatikán
ského rozhlasu o relace v českém 
a slovenském jazyce. Zdůvodňoval 
to předtuchou pronásledování církve, 
hrozivými příznaky v politickém živo-
tě ve vlasti.15 Papež mu vyhověl a už 
v dubnu 1947 u příležitosti zahájení 
jubilejních svatovojtěšských oslav 
proběhlo zkušební vysílání. P. Josef 

Olšr SJ16 připravil pořad spolu s bo
hoslovci Nepomucena17. Byl zahájen 
svatovojtěšským chorálem „Hospodine, 
pomiluj ny“. Po úvodních slovech o vý-
znamu křesťanství a našich světců pro 
národ a kulturní život našich národů 
a o smyslu oslav 950. výročí mučednické 
smrti sv. Vojtěcha byl přečten apoštolský 
list Pia XII. „Nono ac dimidio a S. Adal-
berti obitu exeunte saeculo…“, poslaný 
československému episkopátu. Závěrem 
sbor bohoslovců z Nepomucena zazpíval 
papežskou hymnu.18 

Československá redakce začala pra
videlně vysílat na Štědrý den téhož 
roku19 pod redakcí P. Václava Feřta 
SJ20. Při slavnostním zahájení nejpr
ve zazněla česky štědrovečerní úvaha 
s úryvky vánočního poselství Pia XII. 
a pak následovala slovensky část en
cykliky Optatissima Pax 21, zakončená 
českými a slovenskými koledami. 

Státní sekretariát22 určil společné 
vysílání pro Čechy a Slováky původ
ně do dvou dnů v týdnu, nakonec 
ale začalo vysílání rovnou ve třech 
dnech – v pondělí, ve středu a v pá
tek od 19 hodin. Délka živého vstupu 
byla čtrnáct minut. Od počátku se 
striktně uplatňoval národností prin
cip – začínalo se střídavě česky nebo 

11   BLET, Pierre: Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2001, s. 116.
12   Informační kancelář ve Vatikánu vykonávala svou činnost v letech 1939–1947.
13   V roce 1940 bylo odvysíláno 2509 minut s 5252 výzvami, poselstvími. […] V období 1940–1946 RAVAT odvysílala 1 240 728 vzkazů, poselství 

a výzev v 12 105 hodinách, tedy asi 8 hodin denně. Viz ARaV, Dějiny Vatikánského rozhlasu. Úvod, s. 5.
14   Josef Beran (29. 12. 1888 – 17. 5. 1969). Více k jeho osobě viz VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardi-

nála Berana. ÚSTR – CDK, Praha – Brno 2009.
15   KOLÁČEK, Josef: Beran, Feřt, Ovečka. Polygon, 1992, č. 8, s. 54.
16   Josef Olšr SJ (9. 1. 1913 – 3. 7. 1984), v roce 1929 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova, na kněze byl vysvěcen východním obřadem 

o deset let později. Ve studiu pokračoval na Orientálním papežském ústavu v Římě, kde později pracoval jako profesor. 
17   Papežská kolej sv. Jana Nepomuckého sloužila od roku 1929 jako kněžský seminář pro české a slovenské bohoslovce v Římě. Po roce 

1948 byl zakázán nejen odjezd studentů z ČSR do Říma, ale také návrat absolventů do vlasti.
18   ARaV, Vzpomínka na začátky Vatikánského rozhlasu, s. 1 a 2.
19   Pravidelné vysílání mělo původně začít 22. 12. 1947, avšak z důvodu nízké intenzity elektrické energie bylo přesunuto na Štědrý den. 

ARaV, FEŘT, Václav – KOLÁČEK, Josef: Z historie českého vysílání Vatikánského rozhlasu. Strojopis, s. 1.
20   Václav Feřt SJ (23. 12. 1903 – 4. 4. 1986), v září 1925 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova a 24. srpna 1933 přijal kněžské svěcení. 

V říjnu 1945 se stal spirituálem Nepomucena. V letech 1947–1953 vedl československou a později českou sekci RaV. V roce 1954 se stal 
spirituálem v koleji Damascenum a o šest let později odjel do Montrealu, kde založil českou misii. V roce 1965 se vrátil do Říma a znovu 
začal pracovat v české sekci RaV. V roce 1970 nastoupil jako viceprovinciál České provincie pro členy žijící v zahraničí. 

21   Dne 18. prosince 1947 vydal papež Pius XII. encykliku Optatissima Pax, ve která vyzývá k veřejným modlitbám za mír mezi národy  
a sociální smír ve společnosti.

22   Státní sekretariát je řídící orgán římské kurie (Svatého stolce), kterému předsedá kardinál státní tajemník (sekretář). Je rozdělen do 
dvou částí – Oddělení obecných záležitostí a Oddělení mezinárodních vztahů. První oddělení vyřizuje každodenní papežovu agendu, 

Příručka RaV pro rok 1985 je i součástí svazku 
StB vedeného na tuto stanici          Foto: ABS
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slovensky, přičemž se hlasatelé po 
sedmi minutách vyměnili.23 

V pondělí a v pátek bylo prvních deset 
minut věnováno úvahám nebo rozhovo
rům o aktuálních tématech současného 
náboženského života. Zbývající čtyři 
minuty se v druhé řeči četly zprávy 
z katolického světa. Středa patřila 
týdennímu přehledu zpráv a aktualit 
ze života církve. Brzy se ukázalo, že tato 
necelá čtvrthodinka nepostačuje, takže 
Státní sekretariát rozhodl o prodlouže
ní vysílacího času na půlhodinu, tedy 
dvakrát po čtvrt hodině.24 

Prvními stálými redaktory čs. vy
sílání25 se stali členové Tovaryšstva 
Ježíšova26 – Čech P. Václav Feřt SJ a Slo
vák P. Pavol Bajan SJ27. Začátky nebyly 
lehké. Nikdo z těchto rozhlasových 
průkopníků neměl hlasovou průpravu 
ani nebyl proškolen a veškeré vysílání 
probíhalo naživo, bez možnosti před
táčení. Teprve po několika letech se 
program pouštěl ze záznamu, nejprve 
z desek a později z magnetofonových 
pásek a kazet, díky čemuž odpadl 
stres z živého vstupu bez možnosti 
korekce. Samotná vysílací kabina byla 
přizpůsobena pro jednu osobu a dva 
lidé se do ní vměstnali jen s obtížemi. 
Každý z redaktorů měl ještě navíc dal
ší pracovní povinnosti. P. Feřt SJ byl od 
října 1945 spirituálem bohosloveckého 
semináře Nepomucenum, kde zajišťo
val duchovní vedení seminaristů. Přes 
všechny obtíže panovalo v redakci 
nadšení a P. Feřt SJ si poznamenal: 
Všichni byli přesvědčeni o nesmírném 
významu českého a slovenského vysí-
lání pro katolíky v Československu. Už 

druhé má v kompetenci diplomatické vztahy s občanskými vládami a dalšími subjekty mezinárodního práva. Obě oddělení společně 
dohlížejí na oficiální církevní média – L’Osservatore Romano, Radio Vaticana, vydávání Papežské ročenky a v současné době i na vatikán
ské televizní studio.

23   ŠKARVADA, Jaroslav: Svedl jsi mě, Hospodine. Jaroslav Škarvada v rozhovoru s Bohumilem Svobodou. Karmelitánské nakladatelství,  
Kostelní Vydří 2002, s. 60.

24   Tamtéž. 
25   Ve slovenské sekci zpočátku pracoval P. Alojz Litva SJ (20. 6. 1912 – 2. 11. 1998), který byl v té době v Římě na postgraduálním studiu 

dogmatiky.
26   Vedení RaV svěřil papež Pius XI. od počátku řádu Tovaryšstva Ježíšova. Z jeho členstva jsou dodnes vybíráni ředitelé, část spolupracov

níků a většina šéfredaktorů jednotlivých národních sekcí. V české redakci funkci šéfredaktora vykonávali vždy členové řádu.
27   Pavel Bojan SJ (1. 12. 1912 – 10. 8. 1978), vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v roce 1930, kněžské svěcení přijal 16. 7. 1946. V létě 

1948 přijel do Říma a stal se stálým redaktorem nejprve československé a později slovenské sekce RaV. V roce 1950 nastoupil do pasto
rační služby v Clevelandu, kde se staral o slovenské věřící. O tři roky později odjel jako misionář do Afriky. 

Papežská kolej Nepomucenum, navazující na tradici české koleje Bohemicum (dole) založené 
v Římě roku 1884, sloužila studentům bohosloví z Československa od roku 1929. 

Foto: archiv autorky
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v roce 1947 bylo ministerstvo informací 
v rukou komunistů, katolické vysílání 
v domácím rozhlase bylo nemožné. 
Proto přes všechny obtíže se pracovalo 
s nadšením a to pomáhalo překonávat 
všechny překážky.28

ZměNy Ve VySíLÁNí  
pO úNOru 1948

Po únorovém převzetí moci komunisté 
zaujali vůči katolické církvi relativně 
umírněný postoj a předem nevylučo
vali možnost vzájemné dohody. Jejich 
prvotní snahou bylo oddělit českoslo
venský sbor biskupů29 od Vatikánu 
a vytvořit národní církev. Dokladem 
této skutečnosti byl i jejich postup 
vůči diplomatům Svatého stolce, kteří 
se usilovně snažili, aby nebyli vylučo
váni z jednání o vztazích mezi státem 
a církví v Československu a aby v něm 
naopak měli hlavní slovo papežští di
plomaté, nikoliv místní biskupové.30 

Úsilí chargé d’affaires Mons. Gennaro 

Verolina31 dostat jednání na platfor
mu ministerstva zahraničí a Stát
ního sekretariátu vyšlo naprázdno. 
Na žádost československé vlády byl 
Mons. Verolino z Prahy odvolán a dne 
12. července 1949 se stal dočasným 
zástupcem Svatého stolce tajemník 
internunciatury P. Ottavio de Liva32. 

Tyto napjaté vztahy mezi Českoslo
venskem a Vatikánem poznamenaly 
také práci československé redakce 
Vatikánského rozhlasu. Státní sekre
tariát reagoval na poúnorovou situa
ci, kdy komunisté v Československu 
ovládli po znárodnění33 a centralizaci 
veškerý mediální prostor, takže zís
kali monopol na informace a prostor 
pro indoktrinaci, a rozšířil vysílání 
na každodenní s časem od 15 hodin. 
Zároveň ale panovala obava, aby se 
příliš kritické pořady o situaci církve 
v Československu nestaly záminkou 
k přerušení křehkých diplomatických 
vztahů. Státní sekretariát proto sou
časně zavedl předběžnou cenzuru. 

Práce P. Feřta SJ se tím výrazně 
zkomplikovala. Musel připravit svůj 
denní program v rozsahu tří až čtyř 
stran, přeložit ho do italštiny, odvézt 
na Státní sekretariát ke schválení  
P. Corrado Bafilemu34, obhájit ostřejší 
formulace nebo případně zanést cen
zurní zásah do obsahu, dojet do studia 
ve Vatikánských zahradách a pořad 
odvysílat.

V únoru 1949 došlo k další změně 
vysílacího času – české vysílání začí
nalo v 18.45, slovenské následovalo od 
19 do 19.15 hodin. V československé 
redakci se od počátku projevovaly 
národnostní neshody, které podle 
tehdejšího externího redaktora Mons. 
Jaroslava Škarvady35 rozdmýchával 
především bývalý velvyslanec Slo
venska u Svatého stolce Karol Sidor36, 
jenž byl zastáncem tzv. separatistické 
myšlenky obnovení samostatného slo
venského státu. Tenkrát byl ředitelem 
vatikánského rozhlasu jeden španělský 
jezuita37 a ten nějakým šestým smyslem 

28   ARaV, FEŘT, Václav – KOLÁČEK, Josef: Z historie českého vysílání Vatikánského rozhlasu, s. 2.
29   Biskupský sbor v té době tvořili: arcibiskup pražský Josef Beran, arcibiskup olomoucký Josef Karel Matocha, brněnský biskup Karel 

Skoupý, českobudějovický Josef Hlouch, litoměřický Štěpán Trochta, královéhradecký Mořic Pícha, prešovský Pavol Peter Gojdič, 
nitranský Eduard Nécsey, spišský Ján Vojtaššák, košický Jozef Čársky, bánskobystrický Ondrej Škrábik, rožňavský Róbert Pobožný, 
apoštolský administrátor v Trnavě Ambróz Lazík a v Českém Těšíně František Onderek.

30   HALAS, František X.: Fenomén Vatikán, s. 596.
31   Gennaro Verolino ( 3. 11. 1906 – 17. 11. 2005), po kněžském svěcení v roce 1928 pracoval v diplomatických službách. Jako sekretář nun

ciatury v Maďarsku (1944) se podílel na záchraně 30 000 Židů před deportací do KT. V únoru 1948 nahradil v Praze nemocného nuncia 
Saverio Rittera (24. 1. 1884 – 21. 4. 1951), ale už v listopadu téhož roku byl z Československa vyhoštěn. 

32   Ottavio de Liva (10. 6. 1911 – 23. 8. 1965), po kněžském svěcení v roce 1934 pracoval v diplomatických službách. V březnu 1950 byl z Čes
koslovenska vypovězen.

33   Zákon č. 123/1948 Sb. ze dne 5. května 1948 o znárodnění polygrafických podniků. Viz http://www.policie.cz/clanek/znarodnovaci
predpisy.aspx (citováno k 10. 3. 2014).

34   Corrado Bafile (4. 7. 1903 – 3. 2. 2005), kněžské svěcení přijal v roce 1936, od roku 1939 pracoval v diplomatických službách. Stal se od
borníkem na vztahy s Východní Evropou.

35   Jaroslav Škarvada (14. 9. 1924 – 1. 6. 2010), na kněze byl vysvěcen 12. 3. 1949, po římských studiích mu komunistický režim znemožnil 
návrat domů. V Itálii přednášel dogmatiku v regionálním semináři v Chieti, v letech 1965–1969 pracoval jako sekretář kardinála Berana. 
Od roku 1968 působil jako koordinátor duchovní služby českých krajanů. V prosinci 1982 byl jmenován titulárním litomyšlským biskupem 
a 6. ledna 1983 konsekrován na biskupa. Dne 28. srpna 1991 se stal pražským pomocným biskupem, v letech 1991–2001 byl generálním 
vikářem pražské arcidiecéze a současně (1993–2002) proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

36   Karol Sidor (16. 7. 1901 – 20. 10. 1953), slovenský novinář a politik. Od roku 1920 pracoval v Hlinkově slovenské ľudové straně a v re
dakci Slováka. Byl stoupencem autonomie Slovenska a předním ideologem klerikálního slovenského nacionalismu. Roku 1938 orga
nizoval ozbrojenou složku strany Hlinkovu gardu, a stal se jejím velitelem. Od prosince 1938 do března 1939 zastupoval Slovensko 
v československé vládě a ve dnech 11.–14. března 1939 byl předsedou slovenské autonomní vlády. V této funkci odmítl vyhlášení 
Slovenského státu a označil tento akt za neústavní. Po vyhlášení Slovenského státu Jozefem Tisem dne 14. 3. 1939 pracoval zpočátku 
jako ministr vnitra, brzy byl však vyslán jako velvyslanec do Vatikánu. Od roku 1945 žil v exilu: nejprve v Itálii a později v Kanadě. Po 
únoru 1948 vznikla pod jeho předsednictvím Slovenská národní rada v zahraničí. V roce 1947 byl v nepřítomnosti odsouzen Národním 
soudem k 20 letům vězení.
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pochopil ty naše vztahy. Takže když 
se jednalo o znělku, která by měla ty 
dvě řeči od sebe oddělit, prohlásil, že 
nejlepší by byla rána z děla.38 Na nalé
havou žádost ze strany slovenského 
exilu nakonec došlo v listopadu 1949 
k rozdělení československé redakce 
na českou a slovenskou sekci, které 
od té doby začaly připravovat na sobě 
nezávislá vysílání. 

Přes všechny tyto neshody po
kračovala spolupráce v určité míře 
i nadále, neboť se předpokládalo, že 
českoslovenští posluchači budou sle
dovat obě relace. Shoda tedy panovala 
při koordinaci obsahu pořadů, aby se 
v jeden den neobjevovala stejná téma
ta. Hlavním podkladem pro vysílání 
byl bulletin Radiogiornale vydávaný 
v italštině, z něhož redaktoři národ
ních sekcí vybírali informace podle 
důležitosti pro jejich cílovou oblast. 
Elementární součástí vysílání byly 
od počátku papežovy projevy, které 
dostával Vatikánský rozhlas ke zpra
cování s předstihem.

OhLASy perZeKuce círKVe V rAV

V Československu se od poloviny roku 
1949 naplno rozjela tvrdá perzekuce 
katolické církve, s níž byla spojena 
také ateizace země.39 Zásadní změnu 

přinesly tzv. církevní zákony z října 
1949, z nichž nejvýznamnější jsou 
zákon o zřízení Státního úřadu pro 
věci církevní a zákon o hospodářském 
zabezpečení církví a náboženských 
společností státem.40 Tyto zákony 
zrušily autonomii katolické církve, 
kterou jí zaručoval Modus vivendi41, 
a podřídily ji kontrole státu. Dne  
16. března 1950 označila komunistická 
vláda Ottavio de Livu za personu non 

grata a za mohutné propagandistické 
kampaně ho donutila opustit do tří 
dnů Československo. Jeho nástupcům 
již nebyla udělena vstupní víza, což 
v podstatě znamenalo přerušení di
plomatických vztahů na desítky let. 

Důležitou úlohu v koncepci pro
tináboženského boje sehrály velké 
církevní procesy42, likvidace muž
ských řádů a řeholí při akci „K“ (kláš
tery)43 a následně pak ženských řádů  

37   P. Filippo Soccorsi SJ byl ředitelem rádia v letech 1934–1953.
38   ŠKARVADA, Jaroslav: Svedl jsi mě, Hospodine, s. 60.
39   Více k tématu kol. autorů: Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989. ÚSTR, 

Praha 2014.
40   Na základě zákona č. 218/49 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, stát poskytoval mzdu duchov

ním, kteří působili se státním souhlasem v duchovní správě, církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních. Státní 
orgány mohly kdykoliv a bez udání důvodu zbavit kněze i biskupa státního souhlasu, a to bez soudu, disciplinárního řízení nebo mož
nosti odvolání. Ti, kteří nedbali zákazu a pokračovali v duchovní činnosti, byli souzeni za „maření dozoru státu nad církvemi“. V pade
sátých letech byl tento přečin rekvalifikován na velezradu.

41   Modus vivendi je v mezinárodním právu typ dohody o soužití mezi dvěma státními subjekty. Úmluva mezi Československou republikou 
a Svatým stolcem byla sjednána v lednu 1928. V platnost vstoupila 2. 2. 1928.

42   Výsledky výzkumu PhDr. Jana Stříbrného upřesňují počty popravených, umučených, zemřelých na následky vyšetřování a věznění 
v době komunistického režimu. Celkem zemřelo 54 osob z řad duchovních – 1 biskup, 2 kanovníci, 33 diecézních kněží, 16 řeholníků  
a 2 řeholnice. Viz kol. autorů: Diktatura versus naděje, s. 100–101.

43   Akce „K“ probíhala ve dvou vlnách. První etapa začala v noci z 13. na 14. 4. 1950, druhá proběhla o týden později. Při zásahu spolupra
covaly jednotky MV, StB a LM. Představené řádů soustředili do internačního kláštera Želiv. Novicové a mladí řeholníci byli odveleni 
k PTP. Ostatní řeholníky, včetně nemocných a starých, transportovali do centralizačních klášterů v Oseku, Králíkách, Bohosudově, 
Hejnicích a Broumově. Internovaní řeholníci zde byli umístěni na neurčitou dobu, bez soudního rozsudku, jen na základě administra
tivního rozhodnutí národních výborů. Podléhali ostrému vězeňskému režimu a libovůli konkrétního velitele tábora. Více k tématu 
VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004.

Budova Vatikánského rozhlasu  Foto: Přemysl Fialka
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a řeholí.44 Od května 1949 byli po
stupně internováni biskupové, kteří 
zmizeli na řadu let na různých veřej
nosti neznámých místech v zapadlých 
koutech Československa. 

V roce 1960 byla vyhlášena velká 
amnestie, která se vztahovala na vět
šinu kněží a řeholníků. Paradoxem je, 
že právě v té době zároveň probíhal 
velký soudní proces s jezuity a o rok 
později s redemptoristy.45 

Rok 1968 přinesl krátké uvolnění, na 
něž církev reagovala velkou aktivitou, 
kterou ukončil nástup normalizace, 

kdy se vše vracelo do původních kolejí. 
V roce 1979 byla vedena proti aktivitám 
podzemní církve akce „Útlum“ a další 
proticírkevní akce následovaly. Sledo
vána a postihována byla tzv. nelegální 
činnost řádů – v roce 1983 proběhla 
akce „Vír“ zaměřená proti františká
nům, v dalším roce akce „Stín“ proti 
jezuitům, následovala akce „Koncert“ 
proti salesiánům atd. 

Na všechny tyto události reagovali 
během let redaktoři české sekce RaV. 
Po vypovězení tajemníka pražské 
internunciatury de Livy byla zřejmě 

zrušena povinná předběžná cenzura 
a odpovědnost za dopad vysílání se 
plně přenesla na šéfredaktora národní 
redakce. Diplomaté Státního sekreta
riátu ze sekce pro Východní Evropu 
pouze v choulostivých případech do
poručovali vhodný postup, nevydávali 
však žádné direktivy. 

Vyčerpávající práce plná napětí se 
podepsala na P. Feřtovi SJ, který se 
zhruba po roce působení v redakci 
nervově zhroutil.46 Zaskakoval za něj 
jeho spolupracovník P. Alois Kořínek 
SJ47, ale stálého šéfredaktora měla 
redakce až v roce 1953. Stal se jím  
P. Petr Ovečka SJ48, který vedl redakci 
sedmnáct let.

V této době takřka ustal přísun 
informací z domova. Představený je
zuitů P. František Šilhan SJ49, který 
zásoboval redakci spolehlivými zprá
vami o dění a situaci církve v Česko
slovensku, byl v březnu 1950 uvězněn. 
Dalším zdrojem informací byli političtí 
uprchlíci z Československa. Při zveřej
ňování zpráv od nich musel redaktor 
pracovat s informacemi velmi citlivě, 
aby nedošlo k prozrazení zdroje, ne
boť stačilo neopatrné slůvko, z něhož 
bylo možné odvodit, kdo informaci 
„vyzradil“, aby byli ve vlasti zatčeni 
nebo přinejmenším perzekvováni jeho 
příbuzní a přátelé. 

Zlatým pravidlem pro celou dobu 
vysílání, jež se osvědčilo již za druhé 
světové války, bylo přejímání agentur
ních zpráv a informací ze zahraničních 
médií, které potvrzovaly zprávy o per
zekuci církve došlé z domova. Redaktor 

44   Více k tématu VLČEK, Vojtěch (ed.): Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2003.
45   Tresty za „vyzvědačství“ a „velezradu“ se pohybovaly v rozmezí od 4 do 15 let.
46   AA, rozhovor autorky s P. Josefem Koláčkem SJ ze dne 26. 7. 2012.
47   Alois Kořínek SJ (16. 4. 1914 – 15. 7. 1969), v roce 1932 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Společně s dalšími jezuity byl v červnu 

1944 zatčen Gestapem, odsouzen a poslán do káznice v bavorském Bernau. Po návratu byl dne 29. 6. 1945 vysvěcen na kněze. V roce 
1946 odjel studovat do zahraničí a po únoru 1948 mu už nebyl úřady povolen návrat do ČSR. Začal pracovat v RaV, po příchodu nového 
šéfredaktora P. Ovečky SJ v roce 1953 nastoupil jako profesor na Gregoriánské univerzitě.

48   Petr Ovečka SJ (8. 10. 1922 – 22. 12. 2009), vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova 7. 9. 1940, kněžské svěcení přijal 22. 8. 1950 v Maas
trichtu, v letech 1953–2002 působil v Římě, potom se vrátil do vlasti. 

49   František Šilhan SJ (7. 1. 1905 – 13. 2. 1985), do řádu vstoupil v roce 1923 a v roce 1933 byl v Holandsku vysvěcen na kněze. V listopadu 
1945 se stal provinciálem české provincie. V roce 1950 byl v monstrprocesu odsouzen na 25 let, které si následně odpykával ve Valdicích, 
Leopoldově a Ostravě. V roce 1965 byl propuštěn na amnestii a poté nezákonně internován v Radvanově. Aktivně se do práce zapojil až 
v období Pražského jara. V roce 1971 se vzdal úřadu provinciála a o 8 let později dostal povolení k přestěhování z Radvanova do Morav
ce. Zde byl v roce 1981 obžalován z maření dozoru státu nad církvemi. 

V době relativního uvolnění – P. Petr Ovečka SJ (v brýlích a baretu) jako průvodce známých po 
Římě v roce 1966. Vlevo od něj Helena Lukasová, dcera slavného českého fotografa, vpravo  
manželé Vašatovi. Foto: Jan Lukas

PD_02_2014.indb   50 27.03.14   13:01



Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte

paměť a dějiny 2014/01 51

se tak mohl odvolat na text publikova
ný v renomovaných denících, rozšiřo
vaný agenturami nebo rozhlasovými 
a televizními stanicemi. Zároveň se tak 
vyhnul nechtěnému prozrazení zdroje. 

Informace přicházely také od čes
kých krajanů pracujících v zahranič
ních médiích, hlavně z náboženského 
vysílání Rádia Svobodná Evropa od 
Alexandra Heidlera, Karla Fořta, 
Friedricha Osuského, Felixe Mikuly 
a z Hlasu Ameriky od Ivana Medka ad. 

Dalším oblíbeným pramenem byla 
oficiální československá média. S je
jich zprávami a publicistikou redaktoři 
polemizovali a odhalovali záměrně 
zkreslené informace, vykonstruova
ná sdělení a vyslovené lži. Všechny 
veřejné monstrprocesy, texty propa
gandistických proticírkevních brožur, 
ale také projevy „pokrokových kněží“ 
jako například Josefa Plojhara50 redak
toři české sekce náležitě rozebrali 
a okomentovali. 

Situace katolické církve v 50. le
tech byla v zemích východního bloku 
velmi podobná. Z Moskvy přicházely 
příkazy, jak proti ní postupovat, takže 
můžeme sledovat v Polsku, Maďarsku 
i Československu (ale také například 
v Číně) tytéž snahy o rozkol, vnesení 
třídního boje mezi kněze a jejich bis
kupy, útoky na řehole, podřízení církve 

státu,  monstrprocesy, ateizaci školství, 
vytlačení činnosti církve do prostoru 
kostelů a její postupné odsunutí „do 
propadliště dějin“. Redaktor nemusel 
popisovat přesně situaci v Českoslo
vensku, ale stačilo mluvit o tom, jak 
komunistický režim nakládá s řeholní
ky v sousedním Polsku, aby připomněl 
osud českých řádů a řeholí.

Komunisté vnímali RaV jako „štva
vou vysílačku“ a signál českého i slo
venského vysílání rušili.51 P. Ovečka SJ 
se rozhodl tuto hradbu obejít, převzal 
i latinské vysílání a tímto kanálem 
dostával za železnou oponu všechny 
důležité zprávy z katolického světa, pa
pežské homilie, encykliky i dokumenty 
jednotlivých římských kongregací. La-
tinské vysílání komunisté nerušili. Mys-
leli si asi, že tomu stejně nikdo nerozumí, 
tak jako oni. Jenomže tehdy kněží a mnozí 
laici znali latinu ještě z gymnázia a kně-
ží ze seminářů a z teologických studií. 
A tak se nakonec všechny zprávy k těm 
správným uším dostaly.52

Každý den napsal P. Ovečka SJ 
program, přeložil ho a odvysílal čes
ky a latinsky. Tím ovšem jeho práce 
nekončila – od roku 1967 redigoval 
měsíčník Nový život53 a zastával funk
ci sekretáře v Křesťanské akademii 
v Římě54. O nedělích a svátcích cho
dil vypomáhat do římské farnosti 

San Giovanni de Rossi, kde zpovídal, 
vedl přípravy na křest, manželství 
a vyučování katechismu. 

OSTpOLITIK A ČeSKÁ reDAKce

Šedesátá léta přinesla některé vstříc
né kroky Sovětského svazu směrem 
k Vatikánu: v roce 1961 blahopřál 
Nikita Chruščov papeži Janu XXIII. 
k osmdesátinám, na jednání II. vati
kánského koncilu (1962–1965) mohli 
přijet vybraní biskupové ze zemí 
východního bloku, v únoru 1963 byl 
ze sovětského Gulagu propuštěn lvov
ský řeckokatolický metropolita Josif 
Slipyj55 s tím, že musí odejít do řím
ského exilu. Papež svým diplomatům 
doporučoval, aby vytvářeli prostředí 
důvěry, aby říkali pravdu tak, aby to 
nikoho neuráželo, a aby neztráceli tr
pělivost.56 Nová diplomacie Vatikánu, 
přizpůsobená požadavkům doby, se 
nejnápadněji projevila ve vztahu ke 
státům východního bloku a vžil se pro 
ni termín ostpolitik.

K obnově jednání mezi českosloven
ským státem a Svatým stolcem došlo 
v květnu 1963. Vatikánskou diplomacii 
zastupoval státní podsekretář Svatého 
stolce Mons. Agostino Casaroli57, za 
československou stranu vedl jedná
ní vedoucí odboru pro věci církevní 

50   Josef Plojhar (2. 3. 1902 – 5. 11. 1981), v roce 1925 byl vysvěcen na kněze, zatčen Gestapem 1. 9. 1939 v průběhu protektorátní akce 
Albrecht I, uvězněn v Linci a v září 1939 transportován do KT Buchenwald a odtud v květnu 1942 do KT Dachau, kde se dočkal osvo
bození. V letech 1945–1948 byl členem předsednictva ČSL. Po únoru 1948 úzce spolupracoval s KSČ a stal se členem ÚAV NF. V letech 
1948–1951 byl nejprve místopředsedou, dále až do roku 1968 předsedou a následně čestným předsedou ČSL. V letech 1948–1968 pů
sobil ve funkci ministra zdravotnictví, v letech 1945–1969 byl poslancem NS a od roku 1969 SL FS. V letech 1951–1968 předsedal  
Celostátnímu mírovému hnutí katolického duchovenstva a od roku 1952 byl místopředsedou Svazu čssovětského přátelství. 

51   BÁRTA, Milan: Přestaňte okamžitě rušit modré. Konec rušení Rádia Svobodná Evropa v roce 1968. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 3,  
s. 45–54.

52   Viz http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=492 (citováno k 10. 3. 2014).
53   Náboženský, teologický a kulturní měsíčník byl založen v červenci 1949 v Londýně jako Věstník Cyrilometodějské ligy akademické, svazu 

katolického studentstva a intelektuálů z ČSR v exilu. V lednu 1950 začal vycházet pod názvem Nový život (Vita Nuova). V únoru 1954 pře
vzala časopis Křesťanská akademie Řím, která ho vydávala až do roku 2001, kdy byla činnost listu ukončena.

54   Křesťanská akademie Řím byla založena v květnu 1950 v Německu jako informační, studijní, dokumentační a ediční ústav Cyrilometo
dějské ligy akademické. O rok později se její činnost přesunula do Nepomucena v Římě. V roce 1969 se stala součástí Českého nábožen
ského střediska Velehrad se sídlem v Římě, které finančně a organizačně podporovalo její vydavatelskou produkci, např. vydávání edic 
Studium, Vigilie a Skála, měsíčníku Nový život, dvouměsíčníku Studie a oběžníku Vinculum.

55   Josif Slipyj (17. 2. 1892 – 7. 9. 1984) byl sovětským režimem vězněn 30 let. Kardinálem byl jmenován v roce 1965.
56   Oproti nekompromisním papežům Piu XII. a Pavlu VI. vynikla zvláště mírnost a laskavost Jana XXIII., která byla ovšem vykládána 

rozličnými aktéry různě. 
57   Agostino Casaroli (24. 11. 1914 – 9. 6. 1998), přijal kněžské svěcení v květnu 1937. V letech 1940–1961 pracoval jako úředník na Státním 
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ministerstva školství a kultury Karel 
Hrůza58 a náčelník nejprve III. a od 
ledna 1964 II. správy ministerstva vni
tra podplukovník Miroslav Košnar59. 
Svatý stolec vstupoval do jednání s po
žadavkem na vyřešení řádné správy 
diecézí, propuštění a znovuuvedení 
internovaných biskupů včetně arci
biskupa Berana do funkcí. Stát přišel 
s taktikou všechno získat a pokud 
možno za to nic nedat.

Jedním z hlavních bodů jednání se 
pokaždé stalo vysílání české sekce Va
tikánského rozhlasu, které komunis
tická vláda označovala za překážku 
navázání dobrých vztahů mezi státem 
a církví. Casaroli ve svých pamětech 
vzpomínal: I zde mnoho okázalé zdvo-
řilosti vůči mně, ale i silné námitky tý-
kající se toho, co bylo naznačeno nebo 
zmíněno při hovoru předcházejícího 
večera: protičeskoslovenská kampaň, 
kterou od určité doby učinila zvykem 
rozhlasová stanice Radio Vaticana, 
česká a slovenská emigrace…60

Mons. Casaroli chtěl znát konkrétní 
výhrady komunistické vlády. Mezi nej
závažnější obvinění patřily odvysílané 
informace o internovaných biskupech, 
uvězněných kněžích a stovkách laiků, 

o lživé diskriminaci katolíků, jejich dětí 
ve školách, a to i po několika měsících 
od inkriminované konkrétní události 
a s jasným záměrem: očerňovat dobré 
jméno ČSSR.61 Komunisté požadovali 
po vatikánských diplomatech, aby byl 
P. Ovečka SJ vyhozen z Vatikánského 
rozhlasu a zároveň vykázán z Říma. 
Splněním tohoto požadavku podmiňo
vali další jednání o uspořádání vztahů 
církve se státem. 

V roce 1970 dostal ředitel Vatikán
ského rozhlasu ze Státního sekreta
riátu pokyn, že má P. Ovečka SJ odejít 
z redakce. Příkaz k jeho vypovězení 
z Říma dostal také generální předsta
vený jezuitů. Superior P. O’Neill SJ se 
však vzepřel: Co mi má rozkazovat 
Státní sekretariát, koho mohu, či mám 
mít v našem domě? P. Ovečka je jezuita, 
zde zůstane, a basta!62

P. Ovečka SJ tedy zůstal v domě je
zuitů, nastoupil jako knihovník v His
torickém institutu a zároveň zastával 
místo kaplana ve farnosti San Gio
vanni de Rossi. Kancelář měl na koleji 
Nepomucenum, kde vykonával práci 
sekretáře Křesťanské akademie a řídil 
redakci Nového života. Ve funkci šéfre
daktora tohoto měsíčníku (1957–2001) 

chodil pravidelně ve středu a v sobotu 
do české redakce Vatikánského roz
hlasu pro kopie zpráv nebo programů, 
z nichž připravoval zpravodajství a re
portáže do časopisu. Při této příleži
tosti pomáhal novému šéfredaktorovi  
P. Josefu Koláčkovi SJ63 v počátcích jeho 
redaktorské i hlasatelské práce.64 

V té době došlo ke změnám ve struk
tuře vysílání: pondělí patřilo filozofii, 
teologii a kultuře, úterý katechezi 
různých věkových kategorií, středa 
proslovům papeže při generálních 
audiencích, čtvrtek informacím o my
šlenkových proudech v jednotlivých 
zemích světa, pátek od roku 1957 re
lacím kardinála Tomáše Špidlíka SJ 
o východní spiritualitě, cyklům z homi
letiky, dogmatiky, historie a morálky. 
Sobotní relace byla vyhrazena mládeži 
a neděle patřila pořadu Církev a svět, 
který doplňoval papež proslovem před 
modlitbou Anděl Páně. Zprávy z vlasti 
ustoupily do pozadí, což korespondo
valo s vatikánskou diplomacií.

Během let prošli rádiem jako re
daktoři i kněží a řeholníci z Česko
slovenska, kteří se jen na čas zastavili 
v Římě a směřovali dál do misií, nebo 
ti, jež zde vystudovali a po únoru 

sekretariátu. Jan XXIII. ho v roce 1961 jmenoval náměstkem tajemníka kongregace pro mimořádné církevní záležitosti, po šesti letech 
se stal jejím tajemníkem. V roce 1967 byl jmenován biskupem. Jako vůdčí osobnost vatikánské diplomacie vedl jednání Vatikánu s řadou 
zemí a byl hlavním spolupracovníkem na politice papežů Pavla VI. a Jana Pavla II. vůči zemím východního bloku. V letech 1979–1990 
zastával funkci státního sekretáře. V roce 1979 jej Jan Pavel II. povýšil na kardinála. 

58   Karel Hrůza (13. 6. 1921 – ?), člen KSČ od roku 1945, původním zaměstnáním dělník, v letech 1947–1949 vedoucí tajemník OV KSČ v Ko
líně, 1950–1953 vedoucí kádrového oddělení na ministerstvu informací, 1953–1956 vedoucí kádrového odboru na ministerstvu školství 
a kultury, 1956–1968 a znovu 1969–1971 vedoucí Státního úřadu pro věci církevní, od roku 1971 pracoval v Úřadu předsednictva vlády. 

59   Miroslav Košnar (5. 1. 1926 – 28. 2. 1973), původním povoláním dělník, od roku 1945 člen KSČ, v roce 1948 začal pracovat v aparátu 
KSČ. V letech 1954–1957 studoval Vysokou stranickou školu při ÚV KSSS v Moskvě. Od dubna 1963 začal pracovat na MV ve funkci 
náčelníka III. správy SNB a od 1. 1. 1964 byl náčelníkem II. správy SNB. Dne 31. 3. 1968 požádal o uvolnění z funkce a 26. 7. 1968 byl 
odvolán. Od 1. 2. 1969 se stal zástupcem náčelníka HSStB. V době okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy byl členem řídícího štábu 
a účastnil se potlačení „kontrarevolučních živlů“ v českých zemích. Od 22. 9. 1969 byl ustaven do funkce náměstka MV ČSSR. Z funkce 
byl uvolněn 31. 8. 1973. Viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich 
náměstci. ÚSTR, Praha 2009, s. 96–97.

60   CASAROLI, Agostino: Trýzeň trpělivosti. Svatý stolec a komunistické země (1963–1989). Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001, 
s. 178–179.

61   Viz http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=492 (citováno k 10. 3. 2014).
62   Tamtéž. 
63   Josef Koláček SJ (1. 9. 1929), vstoupil v roce 1948 do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. V rámci akce „K“ byl spolu s ostatními jezuity zatčen 

a deportován do centralizačního kláštera v Bohosudově a potom v Oseku. Po propuštění z internace byl povolán k PTP. Následně pra
coval jako pomocný dělník a přitom tajně studoval teologii. V roce 1968 odešel do Innsbrucku, kde dokončil teologická studia. Od roku 
1970 žije v Římě, v letech 1971–2001 zastával funkci šéfredaktora české sekce RaV. 

64   AA, Rozhovor autorky s P. Josefem Koláčkem SJ ze dne 26. 7. 2012.
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1948 se už nesměli vrátit do vlasti, 
případně ti, kteří odešli do exilu  
v 60. letech. Mezi externisty najdeme 
celou řadu význačných představitelů 
českého kněžského exilu: kromě již 
zmíněného Jaroslava Škarvady a kar
dinála Tomáše Špidlíka to byli Karel 
Skalický, Jaroslav Polc, František 
Planner, Karel Vrána, jezuité Karel 
Říha, Jiří Novotný, Petr Kolář, Josef 
Pazderka, Josef Čupr ad. Bez pomoci 
těchto spolupracovníků by se vysílání 
jen stěží obešlo. 

pONTIfIKÁT JANA pAVLA II.

Po nástupu papeže Jana Pavla II.65 
získala vatikánská ostpolitik nový 
přívlastek „razantní“. Papežova výzva 
k odvaze bránit víru jako součást lid
ských práv motivovala k činorodosti 
mnohé katolíky a dodávala smělost 
i zástupcům oficiální církve. V Čes
koslovensku se pozvolna začal roz
víjet církevní život, jehož viditelnou 
součástí byly poutě spojené s marián
skou úctou nebo ty, které oživovaly 
kult národních patronů. Tyto poutě 
vyjadřovaly nejen sounáležitost s cír
kevním společenstvím, ale zároveň 
demonstrovaly veřejný odpor vůči ko
munistické moci. Mezi zlomové udá
losti patřila slavnost v červenci 1985 
na Velehradě, kde 200 tisíc poutníků 
vypískalo oficiální řečníky zastupující 
stát, vyhlášení Desetiletí duchovní ob
rody národa v listopadu 1987 a petiční 
akce Podněty katolíků k řešení situace 
věřících občanů z ledna 1988, kterou 
podepsalo během krátké doby zhruba 
550 tisíc lidí. Završením církevních 
aktivit bylo svatořečení Anežky Pře
myslovny 12. listopadu 1989 v bazilice 
sv. Petra v Římě. Také u všech těchto 
akcí byl Vatikánský rozhlas a spolu 
s ním i jeho posluchači.

pOSLechOVOST

Dopisy, které přicházely do české 
a slovenské redakce, psali samozřejmě 
převážně českoslovenští posluchači, 
pro něž bylo náboženské vysílání důle
žitým spojením s celosvětovou církví. 
Psát přímo do rozhlasu se vzhledem 
k poštovní cenzuře nedoporučovalo. 
Dopisy a pohlednice byly adresovány 
na Nepomucenum. Pisatelé je posílali 
většinou z míst, kam směli českoslo
venští občané bez problémů vycesto
vat na dovolenou nebo služební cestu 
– z východního Německa, Rumunska, 
Polska, Bulharska apod.66 Ohlasy z do
mova sloužily především k rozvíjení 
těch pořadů a témat, které se setkaly 
se zájmem posluchačů. 

 Poslechovost se v té době nesledo
vala tak úporně jako v současnosti, 
Vatikánský rozhlas vycházel z pře
svědčení, že nezávislý zdroj informací 

je důležitý pro společnost, a to nejen 
za železnou oponou. Navíc získat 
data pro korektní empirický výzkum 
v uzavřené společnosti bylo v pod
statě nemožné, a to nejen proto, že 
RaV figuroval na seznamu „nepřátel“ 
Československa. 

Pokoušelo se o to v 80. letech Rá
dio Svobodná Evropa, které proved
lo kvantitativní metodou několik 
interních průzkumů poslechovosti 
zahraničních rozhlasových stanic. 
V anketním dotazníku se mj. ptali 
turistů z Československa,67 zda naladí 
Vatikánský rozhlas. Podle odpovědí 
získali přibližný údaj o poslechovosti, 
která se v případě Vatikánského roz
hlasu měla pohybovat okolo 600 tisíc 
posluchačů.68 

Zjistit přibližné počty občanů, kteří 
si naladí „štvavé vysílačky“, a znát je
jich preference při výběru západních 
stanic chtěli i nejvyšší představitelé 

65   Jan Pavel II. (18. 5. 1920 – 2. 4. 2005), vlastním jménem Karol Józef Wojtyła, první slovanský papež, který vykonával pontifikát v letech 
1978–2005.

66   ABS, f. I. správa SNB, svazek r. č. 10442, podsvazek 172, Rádio Vatikán.
67   Reprezentativní vzorek tvořilo 1539 respondentů, průzkum byl prováděn od června 1987 do března 1988. Viz TOMEK, Prokop: „This is 

the Voice of America“. Československá redakce státní rozhlasové stanice Spojených států amerických Hlas Ameriky, v tomto čísle revue 
Paměť a dějiny, s. 16.

68   AA, Rozhovor autorky s P. Josefem Koláčkem SJ ze dne 26. 7. 2012.

P. Josefa Koláčka SJ zná ve Vatikánském rozhlasu každý. Drží prvenství nejdéle sloužícího 
šéfredaktora v jeho historii.  Foto: Přemysl Fialka
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státu. Zadali proto v roce 1982 tematic
ký úkol Ústavu pro výzkum veřejného 
mínění, který přinesl mj. informace 
o struktuře posluchačů západních 
rozhlasových stanic v ČSSR, o ně
kterých ukazatelích poslechovosti 
těchto stanic a o názorech občanů 
na zahraniční vysílání.69 

Výzkumníci neinterpretovali pouze 
sebraná data, ale porovnávali je s výsled-
ky podobného výzkumu, který proběhl 
v roce 1978, takže se ukázalo, že zatímco 
v roce 1978 sledovalo západní zahraniční 
rozhlas (respondenti uváděli nejčastěji 
BBC, Hlas Ameriky, Rádio Svobodná 
Evropa, Deutschland Funk a Vatikán) 

nejméně jednou týdně 10 % obyvatel 
ČSSR, o čtyři roky později jich už bylo 
24 %, tedy asi 2,9 milionu osob. Celkem 
si západní rádio naladilo 36 % občanů. 
Častý poslech (tj. denní nebo téměř 
denní, příp. 1 až 3× týdenní) západního 
rozhlasu se zvýšil ve srovnání s rokem 
1978 ve všech sociodemografických 
skupinách, nejvíce pak u dotázaných 
s vysokoškolským vzděláním.70

Zajímavé byly také motivy, které 
lidé uváděli v odpovědi na dotaz, proč 
poslouchají západní rádia: doplňová
ní a porovnávání informací, poznání 
názorů druhé strany a objektivnější, 
pravdivější informace.71

Těžko dnes hodnověrně zjistíme, 
kolik měl Vatikánský rozhlas po
sluchačů. Ovšem s jistotou můžeme 
konstatovat, že jeho vysílání bylo 
vždy kontroverzním tématem diplo
matických jednání mezi zástupci ko
munistického státu a Svatého stolce. 
Mons. Casaroli ve svých pamětech 
několikrát opakuje, jaký význam 
komunisté přisuzovali vysílání RaV 
a jak jim „ležel v žaludku“. Z toho je 
zřejmé, že stanice měla své posluchače 
a nebylo jich málo. 

VySíLÁNí Z ŘímA  
A STÁTNí beZpeČNOST

Vatikánský rozhlas zaměstnával pře
vážně jezuity, proto bylo pro StB prak
ticky nemožné se mezi ně infiltrovat 
a získávat o rádiu potřebné informace. 
Teprve v 70. a 80. letech 20. století 
využívala některé „prověřené“ duchov
ní, kteří při služební cestě do Říma 
navázali kontakt s českou nebo slo
venskou redakcí a po návratu s tehdej
šími komunistickými bezpečnostními 
složkami spolupracovali. StB verbo
vala také mezi ateisty, které vyškolila 
a následně jim umožnila „ilegální“ 
odjezd do Říma, kde měli nastoupit 
na studia bohosloví a proniknout mezi 
kněžský exil. Pro ilustraci lze uvést 
případ Karla Simandla72, Jindřicha 
Holečka73 nebo Jozefa Krále74, kteří se 
podle archivních materiálů MV dostali 
v roli „bohoslovcůdobrovolníků“ do 

69   Respondentů (starších 15 let včetně) bylo 1752. Viz Poslechovost štvavých vysílaček. Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník, 2006,  
č. 6, http://protestant.evangnet.cz/poslechovoststvavychvysilacek (citováno k 10. 3. 2014).

70   Tamtéž.
71   Tamtéž.
72   Karel Simandl (nar. 14. 8. 1955), byl získán ke spolupráci s StB v kategorii agent s krycím jménem „Jab“ dne 1. 7. 1975. Aktu předchá

zel jeho dopis ministru vnitra, v němž projevil zájem stát se spolupracovníkem čs. rozvědky. Jeho prvním splněným úkolem bylo 
„rozkrytí“ tajného řádového studia v Praze a bohosloví v Brně. Po vyslání do Říma v roce 1976 úspěšně vystudoval bohosloví a v roce 
1982 byl vysvěcen na kněze. V průběhu následujícího roku se úroveň jeho spolupráce s StB „zhoršovala“ a v dubnu 1983 odevzdal 
svému řídícímu orgánu dopis, v němž další spolupráci odmítal. Po pěti letech ji však obnovil pod krycím jménem „Aster“. Za svou 
činnost pro rozvědku byl odměňován finančními i věcnými dary. Poslední zaznamenaná schůzka s ním proběhla 27. 12. 1989. ABS,  
f. I. správa SNB, svazek r. č. 46428.

73   Jindřich Holeček OM (nar. 8. 3. 1954), člen paulánského řádu (zkráceně OM), řeholním jménem František z Pauly, spolupracovník StB 
vedený v kategorii agent s krycím jménem „Čeřich“ a následně „Juvan“. Vystudoval archivnictví a historii na FF UK (1973–1978). Po ná
stupu vojenské služby byl od září 1979 využíván jako spolupracovník Vojenské kontrarozvědky (VKR) vedený v kategorii důvěrník. 
V červenci 1980 podepsal spolupráci s StB a byl nasazen jako „konvertita“ mezi členy podzemní církve. Jeho přičiněním došlo k zásahu 
proti „ilegální“ tiskárně sester dominikánek v Kadani. V roce 1982 byl vyslán ke studiu teologie do Říma, kde se měl infiltrovat do 

Doporučení generálního ředitele Rádia Vatikán pro Pavla Pecháčka z RFE Monaco (P. Pasquale 
Borgomeo SJ si spletl Mnichov s Monakem…) na svatořečení Anežky České

Foto: archiv Prokopa Tomka 
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redakcí českého a slovenského vysí
lání RaV, kde vypomáhali s přípravou 
vysílání a zároveň plnili zadání StB. 

Torza existujících agenturních 
zpráv k činnosti Vatikánského roz
hlasu z fondu I. správy SNB pocházejí 
právě ze 70. a 80. let a jejich podrob
nější výzkum je teprve v počáteční 
fázi. Dochované zprávy přibližují 
především každodenní práci redak
torů obou sekcí. Nejvíce informací 
získala Státní bezpečnost ze schůzek 
s tajným spolupracovníkem Jozefem 
Králem, redaktorem slovenské sek
ce. Podle nich redakce připravovala 
zpravodajství především z bulletinu 
Radiogiornale, zatímco liturgické a teo-

logické texty dodávali spolupracovníci 
z řad církevního exilu. Do redakce dále 
přicházely bulletiny z Rádia Svobodná  
Evropa a katolických agentur KATH 
PR ESS,  A NSA , FR A NCE PR ESSE 
a KIPA.75 Král informoval StB i o bez
pečnostních opatřeních při vstupu do 
budovy, umístění obou sekcí v centrál
ní budově na Piazza Pia a zvyklostech 
při přijímání návštěv v prostorách 
rádia. Slovenská sekce je na prvním 
poschodí, hned vedle české a naproti 
jsou polská a maďarská. Z chodby jsou 
jednotlivé národnosti označeny vizitka-
mi. Ve čtvrtém poschodí se nacházejí 
vlastní vysílací studia, kde jsou progra-
my nahrávány.76

Velký zájem StB platil spolupráci 
mezi Vatikánským rozhlasem a Rá
diem Svobodná Evropa. Zaúkolovala 
proto „Magnuse“ (Krále), aby ověřil po
dezření, že se bulletiny Rádia Svobod
ná Evropa nacházejí také v centrálním 
tiskovém dokumentačním středisku 
RaV, což mělo zřejmě potvrdit úzkou 
spolupráci obou rádií.

V centru pozornosti bylo samozřej
mě samotné vysílání a jeho skladba. 
Český večerní pořad se vysílal denně 
od 19.30 a ráno v 5.15 se opakoval. Po 
této patnáctiminutové relaci následo
valo vysílání slovenské. Např. v roce 
1985 obsahoval program informace 
o činnosti papeže (pastorační ces

prostředí kněžského exilu. V letech 1984–1987 vystudoval na papežské Lateránské univerzitě filozofii a následně teologii. Studia se mu 
zkomplikovala v roce 1985, kdy byl za kázeňské přestupky vyloučen z Nepomucena. Aby mohl pokračovat ve studiu a práci agenta, 
vstoupil do paulánského řádu. Kněžské svěcení přijal až v roce 1993 v Brně. Za své služby přijímal od StB finanční odměny i věcné dary. 
Se svým řídícím orgánem se naposledy sešel 6. 11. 1989. ABS, f. I. správa SNB, svazek r. č. 47468.

74   Jozef Král (nar. 9. 8. 1938) byl získán ke spolupráci s StB dne 8. 6. 1958 jako agent s krycím jménem „Magnus“ 3. odborem bývalé KSMV 
Nitra. Podílel se na likvidaci „tajného laického apoštolátu“ a zapříčinil uvěznění dvou jeho členů. Po nástupu na vojnu se stal spolupra
covníkem VKR. Po odchodu do civilu (1960) spolupracoval s OOMV Prievidza a od května 1961 s 1. odborem KSMV Bánská Bystrica. 
Byl hodnocen jako iniciativní spolupracovník, který svědomitě plnil všechny pokyny řídícího orgána. V roce 1962 byl vyslán do zahra
ničí jako agent československé rozvědky s cílem infiltrovat se mezi vatikánský kněžský exil. V únoru 1971 přijal v Římě kněžské svě
cení. V letech 1977–2001 pracoval jako pomocný redaktor ve slovenské redakci RaV (1994–1995 šéfredaktor), v roce 1976 vedl pastoraci 
mezi mladými utečenci, měl vazby na představitele slovenského kněžského exilu. Podle hodnocení spolupráce z 23. 1. 1989 podával 
cenné operativní poznatky k objektu a osobám pracujícím a externě spolupracujícím s Vatikánským rozhlasem. Za své informace pobíral od 
rozvědky finanční odměny a věcné dary. Poslední schůzka s ním proběhla 24. 11. 1989, na další, stanovenou na 29. 12. 1989, se již nedo
stavil. ABS, f. I. správa SNB, svazek r. č. 43094. 

75   ABS, f. I. správa SNB, svazek r. č. 10442, podsvazek 175, objekt VLÁDCE – podobjekt RV – poznatky ke zprávě A – MAGNUS, 17. 12. 
1986, s. 4.

76   Tamtéž, podsvazek 172, krycí jméno Rádio Vatikán, Příloha k záznamu o schůzce s A – MAGNUS, 19. 8. 1979 – vytěžení, s. 12.

Dva snímky budovy Vatikánského rozhlasu ze 70. let pořízené pro potřeby československé Státní bezpečnosti Foto: ABS
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77   AA, rozhovor autorky s P. Josefem Koláčkem SJ ze dne 26. 7. 2012.
78   ABS, f. I. správa SNB, svazek r. č. 10442, podsvazek 172, krycí jméno Rádio Vatikán, Příloha k záznamu ze schůzky s A – JAB – vytěžení, 

27. 12. 1979. s. 16. 
79   Tamtéž, Příloha k záznamu ze schůzky s A – JAB – vytěžení, 16. 7. 1979, s. 10.
80   Tamtéž.
81   ABS, f. I. správa SNB, svazek r. č. 10442, podsvazek 172, krycí jméno Rádio Vatikán, Příloha k záznamu ze schůzky s A – MAGNUS –  

dotěžení, 5. 10. 1979, s. 15.

ty, generální a soukromé audience, 
zveřejňování vydaných významných 
dokumentů, encykliky) a ze života 
katolické církve (zasedání vysokých 
katolických orgánů, kongresy, různá 
setkání), o významných událostech 
ve světové katolické církvi a o životě 
katolické církve v ČSSR. 

Zneklidňující byl pro Státní bezpeč
nost ohlas vysílání, které redaktoři 
české sekce zacílili na mladé poslu
chače. Pozornost vzbudila také odezva 
na anketu z léta 1978, kterou inicioval 
Karel Simandl. P. Koláček SJ k tomu 
poznamenal: Jednou jsme připravili 
akci a požádali posluchače, aby nám 
posílali pohlednice z jednotlivých pout-
ních míst. Sešel se nám jich velký počet 
a my z toho udělali statistický přehled, 
že nás poslouchají, chodí na pouti, kolik 
lidí a odkud.77 

Dnes se již zřejmě nedozvíme, zda 
to byl Simandlův nápad nebo úkol od 
jeho řídícího orgána, tedy příslušní
ka StB, který ho měl na starosti. Ve 
své zprávě o této anketě „Jab“ uvedl, 

že ze zhruba 350 odpovědí bylo asi 
80 podepsáno. Těmto posluchačům 
redakce zaslala diplom s podpisem 
papeže.78 Dále referoval o reakci ve
dení Vatikánského rozhlasu na tuto 
novátorskou akci: Dokonce samo ge-
nerální vedení R[adio]V[aticana] tuto 
relaci ocenilo jako neotřelou a průbojnou 
iniciativu. V reakci na toto vysílání došlo 
do RV mnoho dopisů z ČSSR, ať pode-
psaných nebo psaných pod smyšlenou 
značkou. Na všechny reakce se potom 
ve vysílání reaguje.79 

Obě redakce na úspěšnou anketu 
navázaly a pokračovaly v různých 
soutěžích a kvízech pro posluchače. 
Na kvíz z května 1979 mělo podle slo
venské redakce přijít zhruba pět tisíc 
odpovědí jen ze Slovenska. StB se sna
žila získat adresy všech posluchačů, 
kteří na tyto ankety odpovídali. U čes
ké redakce narazila na problémy: Proti 
normálnímu zvyku jmenovaný [P. Josef 
Koláček SJ] nebydlí v řádovém domě na 
Via dei Penitenzieri jako všichni jezuité 
z RV, nýbrž má byt přímo uvnitř vati-

kánského města. Zde též má veškeré 
pracovní materiály, včetně kartotéky, 
která poskytuje přehled o korespondenci 
s posluchači z ČSSR.80

Zatímco P. Koláček SJ měl důvěrné 
materiály uschovány u sebe doma, 
kam se tajní spolupracovníci čs. roz
vědky nemohli dostat, většina dopisů 
se zpáteční adresou určená sloven
ské sekci byla buď skartována, nebo 
skončila v kartotéce přímo v redakci. 
Ta měla obsahovat zhruba 150 adres, 
z nichž asi o deset se zajímala StB: 
V každém případě má pramen [„Mag
nus“] možnost je získat, i když musí 
projít celou kartotéku, neboť je řazena 
pouze abecedně.81

Situační zpráva z 24. května 1985 
mj. sděluje další znepokojivou infor
maci, že česká redakce RaV získává 
aktuální zprávy o situaci katolické 
církve v ČSSR nejen ze zahraničních 
tiskových agentur, ale rovněž dostá-
vá aktuální informace, jejíž kanály se 
přes vynaložené úsilí nepodařilo blíže 
konkretizovat.82 

Pohled na slavný Andělský hrad v Římě přes 
skleněnou výplň vchodu do RaV a logo české 
sekce Foto: Přemysl Fialka, archiv RaV
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82   Tamtéž, Česká redakce Rádia Vatikán – situační zpráva z 24. 5. 1985, s. 36.
83   Viz https://www.ustrcr.cz/cs/archivvysilaniceskeredakceradiavatikan (citováno k 14. 3. 2014).

Na základě dochovaných archivních 
materiálů lze konstatovat, že tzv. roz
pracování Vatikánského rozhlasu ko
munistickou rozvědkou si vyžádalo 
velké množství energie a finančních 
prostředků. Dílčí zpravodajské poznat
ky, které se rozvědčíkům I. správy SNB 
podařilo získat, byly využity přede
vším pro oficiální československova
tikánské vyjednávání. Českoslovenští 
zástupci tak i díky těmto podkladům 
zaznamenali v diplomatické oblasti 
jednoznačné úspěchy.

ZÁVěr

Pronásledování církve v Českoslo
vensku zbavilo katolíky takřka všech 
prostředků evangelizace a spojení 
s celosvětovou církví. Česká redak
ce Vatikánského rozhlasu se po celou 
dobu komunistického panství aktivně 
snažila toto vakuum vyplňovat. Přes
tože také ostatní zahraniční rozhla
sové stanice měly své náboženské 
pořady, v nichž věnovaly pozornost 
i katolické církvi jako podstatnému 
segmentu společnosti (např. přená
šely významné liturgické slavnosti, 
informovaly o perzekuci domácí církve 
atd.), nemohly Rádiu Vatikán, již pro 
samou jeho podstatu, konkurovat 
a jistě to nebylo ani jejich záměrem. 

Svou úlohu „papežova rádia“ plní 
Vatikánský rozhlas i v současnosti. 
Po P. Koláčkovi SJ, který chodí do re
dakce pravidelně vypomáhat, převzal 
její vedení P. Milan Glaser SJ. Spolu 
s nimi tvoří tým dvě redaktorky, Joha
na Bronková a Jana Gruberová. Úkol 
české sekce zůstává stále stejný – je 
jím svobodné, věrohodné, spolehlivé 
a účinné hlásání křesťanského posel
ství. Od roku 2001 má česká sekce 
i webové stránky, na nichž je aktua
lizovaný archiv jejích pořadů. 

V roce 2011 byla dojednána spoluprá
ce mezi Ústavem pro studium totalit
ních režimů a Vatikánským rozhlasem, 
jež umožnila digitalizovat archiv české 
redakce z let 1950–1992. Na konci roku 

2013 byla spuštěna prezentace archivu 
vysílání české redakce Rádia Vatikán 
(1950–1992) na webových stránkách 
Ústavu83 a v tomto roce se připravuje 
edice vybraných dokumentů, která se 
bude týkat ohlasů na perzekuci kato
lické církve v Československu v období 

komunistického režimu. V současné 
době se pracuje i na zveřejnění sloven
ské části archivu vysílání z let 1949–
1992. Zveřejnění obou archivů umožní 
zájemcům seznámit se s odvysílanými 
relacemi, svědčícími o jedinečnosti to
hoto myšlenkového proudu.

Vysílač Vatikánského rozhlasu u Santa Maria di Galeria severozápadně od Říma 
Foto: archiv RaV
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