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Po pádu železné opony bylo publikováno již mnoho esejistických, memoárových  
i odborných textů1 popisujících z různých hledisek československý poúnorový exil 
v celé jeho slávě i tragice. Fenomén exilu k sobě přitahuje zájem širšího spektra věd-
ních oborů, počínaje historií, politickou vědou a sociologií, po etnologii, psychologii 
či mezinárodní vztahy. není zde prostor zastavit se ani u zlomku všech aspektů, jež 
exil charakterizovaly. Příslušníci národů střední a východní evropy, Balkánu a Pobaltí 
utíkali na Západ před komunistickou mocí, dirigovanou z Moskvy. Lidé bez domo-
va plnili uprchlické tábory. tísnili se v nich řadoví dělníci, zemědělci i představitelé 
někdejší elity. Politici, diplomaté, novináři, profesoři, vědci či vysocí státní úředníci 
demokratického smýšlení se nehodlali vzdát, sdružovali se a pokoušeli se formovat 
centra protikomunistického odboje. Limitoval je nedostatek financí i vlažný postoj 
vlád Francie a Velké Británie, kde se exulanti v počátcích pokoušeli rozvíjet politickou 
činnost. Především ostrovní království se úzkostlivě vyhýbalo jakýmkoliv závazkům 
a příslibům z obavy narušení politických a hospodářských vztahů se sssr a zeměmi 
východního bloku.2 Západ poskytoval určitou formu pomoci tisícovkám běženců, 
přežívajících v nesnesitelných podmínkách uprchlických táborů, ale s obezřetností 
komunikoval se skupinami, které se prohlašovaly za mluvčí exilů a měly i politické 
ambice. 

V československém případě takových skupin existovala řada. V zahraničí působili 
například čeští exulanti – generál Lev Prchala a spol. – soustředění v českém národ-
ním výboru a slovenští exulanti sdružení kolem Ferdinanda Ďurčanského či karola 
sidora, kteří shodně pracovali s koncepcí rozdělení československa na dva samostat-
né státy, dále „čechoslovakisté“ ze stran poválečné národní fronty, zástupci „občan-
ského“ tábora, tedy agrárníci, živnostníci a národní demokraté, jimž po válce neby-

Vyšetřování Huberta Ripky Kongresem Spojených států amerických 
v roce 1954 v rámci kampaně proti ohrožení komunismem

1  například čeLoVskÝ, Bořivoj: Uprchlíci po „Vítězném únoru“. tilia, Šenov u ostravy 2004; FILíPek, 
Jan: Odlesky dějin československého exilu. Vlastním nákladem, Praha 1999; JeřÁBek, Vojtěch: Českosloven-
ští uprchlíci ve studené válce. Dějiny American Fund for Czechoslovak Refugees. stilus, Brno 2005; JIrÁsek, 
Zdeněk: Československá poúnorová emigrace a počátky exilu. Prius, Brno 1999; kaPLan, karel: Poúnorový 
exil 1948–49. dialog, Liberec 2007; PeJskar, Jožka: Útěky železnou oponou. Melantrich, Praha 1992; 
tIGrId, Pavel: Politická emigrace v atomovém věku. Prostor, Praha 1990 a další.

2  PoLIŠenskÁ, Milada: Postoj britského Foreign office k československému exilovému hnutí. In: Stu-
dia z dějin emigrace, sv. 6, univerzita Palackého, olomouc 2010, s. 9–25. 
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la umožněna činnost, a další průběžně vznikající skupiny. V první několikaměsíční 
poúnorové fázi si udržovalo dominantní postavení Prchalovo křídlo, odmítající celý 
vývoj z let 1945–1948 a úspěšně agitující zejména mezi mladšími uprchlíky v tábo-
rech. ale ještě předtím než se 25. února 1949 s podporou oficiálních míst ustavila ve 
spojených státech amerických rada svobodného československa, tvořená, respektive 
vedená převážně představiteli poválečné národní fronty v čele s národními socialisty 
(jejichž politickými exilovými vůdci byli Petr Zenkl a Hubert ripka), posunulo se 
těžiště exilu výrazně ve prospěch představitelů bývalé národní fronty.3 rada neskrý-
vala ambice stát se zastřešující organizací zahraničního odboje. Vzhledem k neustá-
vajícím vnitřním sporům, rozpadům a krizím však toto očekávání nemohla naplnit 
a brzy ztratila sympatie velké části exilové veřejnosti.4 oproti ostatním organizacím se  
ovšem těšila pravidelné finanční podpoře ze strany národního výboru pro svobod-
nou evropu (national committee for Free europe – ncFe), oficiálně dotovaného 
sponzorskými dary, ve skutečnosti skrytě čerpajícího z kont centrální zpravodajské 
agentury – cIa.5 Výbor platil ve formě měsíčních stipendií vedoucí funkcionáře rady, 
poskytoval jim prostředky na publikační a přednáškovou činnost, proplácel členům 
cestovné na schůze. Zároveň se pokoušel ovlivňovat personální složení orgánů rady 
a prosazovat své favority, jako byli novinář Ferdinand Peroutka, předseda národně so-
cialistické strany a bývalý místopředseda vlády národní fronty Petr Zenkl, ale i před-
seda republikánské strany v exilu Josef černý, představitel slovenské demokratické 
strany a syn předválečného předsedy vlády Fedor Hodža, diplomaté arnošt Heidrich 
a Štefan osuský.6 uvnitř rady na sebe od počátku narážel stranický a osobní princip. 
národní socialisté, jejichž spolustraníci byli v exilu hojně zastoupeni, si činili nárok 
na rozhodující slovo, což logicky vyvolávalo závist a nesouhlas u ostatních. „Špinavé 
prádlo“ se ke škodě celé zahraniční akce „pralo“ před exilovou veřejností. s radou, 

3  Blíže viz cHoLínskÝ, Jan: nesmiřitelný rozkol 1948–1956. Politický aktivismus v první etapě české-
ho exilového hnutí. Securitas Imperii, 2010, č. 16, s. 52–87.

4  Vznik a vývoj rady popisuje raŠka, Francis d.: Opuštění bojovníci. Historie Rady svobodného Českosloven-
ska 1949–1961. academia, Praha 2009. 

5  rada národní bezpečnosti (National Security Council), ústřední orgán pro koordinaci vojenské a zahra-
niční politiky, již v roce 1947 upozorňovala prezidenta Harryho s. trumana na ideologickou válku 
ze strany východního bloku a doporučovala zahájit kampaň podobného rázu, jež by zdůrazňovala 
demokratické hodnoty, burcovala americkou veřejnost a upozorňovala na globální nebezpečí komu-
nismu. Jako jeden z prostředků mohli posloužit i východoevropští exulanti. Z tohoto podnětu se 
v červnu 1949 zrodil ncFe. Měl poskytovat vedoucím exulantům z albánie, Bulharska, českosloven-
ska, Polska a dalších zemí za železnou oponou společnou platformu, politickou základnu, možnost 
realizace. Počátkem padesátých let z dílny ncFe vzešla řada projektů jako svobodná univerzita v exilu 
(Free University in Exile), tažení za svobodu (Crusade For Freedom), rádio svobodná evropa (Radio Free 
Europe), shromáždění porobených evropských národů (Assembly of Captive European Nations) a mnohé 
další, v nichž exulanti působili jako lektoři, redaktoři, analytici či političtí delegáti a měli tak široké 
možnosti, jak psát, hovořit nebo přednášet o zkušenostech s komunisty a jejich cílech, samozřejmě 
v mezích potřeb zahraniční politiky spojených států. Blíže k činnosti ncFe viz kÁdÁr-Lynn, kata-
lin (ed.): The Inauguration of Organized Political Warfare. Cold War Organizations sponsored by NCFE. Helena 
History Press, st. Helena 2013. 

6  čeLoVskÝ, Bořivoj: Politici bez moci. První léta exilové Rady svobodného Československa. tilia, Šenov u os-
travy, s. 33–46. 
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zmítanou téměř neustálými otřesy, měli američané trpělivost do prosince 1955, než 
načas ukončili její sponzorování.7 nicméně prvních sedm let ve vyhnanství se mohla 
tato „oficiální“ exilová politická elita ve spojených státech spoléhat na své mecenáše. 

když se začaly americkou společností šířit obavy z komunismu, každý, kdo měl co 
říci k jejich zločinům, byl vítán. uprchlíci ze střední evropy, Pobaltí a Balkánu, jejichž 
domovy padly za oběť sovětským imperialistickým plánům, o to více. ruku v ruce 
s tím narůstal i strach z možné komunistické infiltrace a mnozí imigranti-exulanti 
byli důkladně prověřováni, zda jejich osobní a profesní život v minulosti neskrýval 
nějakou „rudou skvrnu“. to, co zprvu vypadalo jako formální kontrola a ujištění, 
bylo prohloubeno a zintenzivněno, přičemž dotčení prověřovaní exulanti považovali 
americký postup dokonce za šikanu a pronásledování. 

Od McCarranova zákona ke Komisi pro komunistickou agresi

Zákonný podklad k zahájení kampaně proti ohrožení mezinárodně organizovaným 
komunistickým hnutím centrálně řízeným ze sovětského svazu poskytl nejprve de-
kret č. 98358, podepsaný 21. března 1947 prezidentem Harrym s. trumanem v rámci 
naplňování jeho doktríny zadržování komunismu. dekret zaváděl praxi, kdy každý 
státní úředník musel podstoupit přezkoumání své loajality vůči spojeným státům. 
Federální úřad pro vyšetřování – FBI – a různé prověřovací komise shromažďova-
ly citlivé informace o úřednících a zkoumaly, zda se nedopustili sabotáže, špioná-
že a zrady či neposkytovali utajované materiály podezřelým osobám. Přirozeně také 
členství v organizaci postavené na fašistických, nacistických nebo komunistických 
myšlenkách znamenalo nepřijetí do státních služeb, respektive propuštění. Prezident 
truman těmito kroky dočasně umlčel republikánskou opozici, která upozorňovala 
na rostoucí vnější a vnitřní rudé nebezpečí, a v listopadu 1948 byl znovu zvolen. 

dne 22. září 1950 vešel v platnost, navzdory trumanovu vetu, tzv. Mccarranův 
zákon o vnitřní bezpečnosti.9 upravoval imigrační zákony, umožňoval preventivně 
uvěznit vytipované jedince, kteří by se v případě vyhlášení výjimečného stavu mohli 
dopustit sabotáží či špionáže, a zřizoval také komisi s úkolem evidovat členy komu-
nistických organizací a spolků.10 Jako první se pozornost obrátila na komunistickou 
stranu usa (the communist party usa – cPusa). od založení v červenci 1919 do 
konce druhé světové války se rozrostla na 80 tisíc členů, nicméně v důsledku zákroků 
FBI se v dalších letech tento počet snížil na necelých 5 tisíc.11 seznam evidovaných 
rizikových institucí vzrostl jen do roku 1950 na 197.12

7  NA, f. Bořivoj čelovský, k. 90, důvěrná zpráva předsednictva československé strany národně socialis-
tické v exilu o posledních událostech v rsč ze dne 21. března 1956, s. 1. 

8  executive order 9835 (Loyalty order).
9  Internal Security Act, znám také jako Subversive Activities Control Act of 1950 či McCarran Act.
10  toInet, Marie-France: Hon na čarodějnice 1947–1957. Mccarthismus. themis, Praha 1999, s. 41. 
11  Blíže k tématu cHaMBers, Whitaker: Svědek. občanský institut, Praha 2005. 
12  toInet, Marie-France: Hon na čarodějnice 1947–1957, s. 44. 
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kvůli možným sympatiím ke komunismu byli prověřováni i občané jiných států 
s povolením pobytu. Za několik prvních týdnů FBI vyhostila 3500 lidí, většina přitom 
žila ve spojených státech dlouhodobě. do napjaté atmosféry ve společnosti výrazně 
a s mnohostrannými důsledky zasáhl v letech 1950–1954 republikánský senátor Jo-
seph Mccarthy. od února 1953 získal institucionální zastřešení pro antikomunis- 
tickou kampaň v podobě senátního stálého podvýboru pro vyšetřování (Permanent 
subcommittee on Investigations), zaměřujícího se na státní zaměstnance. Za rok 
a čtvrt se uskutečnilo celkem 169 slyšení, k nimž předsedající Mccarthy předvolal 
více než 650 osob – vojáků, úředníků, vědců, odborářů či prostých živnostníků, aby 
se zpovídali z podvratných aktivit a špionáže. raketový vzestup šestačtyřicetiletého 
politika z Wisconsinu zastavily přehnané ambice a vyhrocený průběh některých sly-
šení. Horní komora kongresu mu 2. prosince 1954 udělila důtku a tím jeho činnost 
i dočasnou popularitu de facto ukončila.13 

Paralelně k Mccarthyho Podvýboru působilo pod střechou kapitolu několik dal-
ších vyšetřovacích komisí. V letech 1938–1975 pracovala ve sněmovně reprezentantů 
pod několika názvy stálá komise pro neamerické aktivity (House committee on un-
-american activities).14 V kritickém období na počátku padesátých let vypracovala 
vlastní seznamy podezřelých lidí a organizací a dodávala ministerstvu spravedlnosti 
doporučení, komu věnovat zvýšenou pozornost.

dne 27. července 1953 byla poprvé svolána komise pro vyšetřování včlenění po-
baltských států do sssr (select committee to Investigate the Incorporation of the 
Baltic states into ussr), která sbírala svědectví imigrantů původem z Litvy, Lotyš-
ska a estonska ohledně bolševické agrese proti jejich zemím. uveřejnila závěrečnou 
zprávu a rozhodla se rozšířit svou působnost na zkoumání celé střední a východní 
evropy, Balkánu i Zakavkazska. V létě 1954 změnila název na komise pro komuni-
stickou agresi (select committee on communist agression) a vykonávala pestrou 
paletu aktivit. Mezi lety 1953–1955 postupně předvolala na 300 svědků dvou desítek 
národností a shromáždila na 1500 jednotek důkazních materiálů. slyšení se konala ve 
Washingtonu, new yorku, detroitu, chicagu, clevelandu, Milwaukee, Wilkes-Barre, 
Los angeles, ale komise cestovala i do zámoří. Předvolané zpovídala také v Londýně, 
Mnichově a Západním Berlíně.15 některá jména byla pozměněna a řadě osob byla 

13  osHInsky, david M.: A Conspiracy So Immense. The World of Joe McCarthy. oxford university Press, 
oxford 2005, 495–508. srov. JocH, roman: realistický pohled na Josepha Mccarthyho a čaroděj-
nice jeho doby – nad knihou M. stantona evanse Blacklisted by History. Securitas Imperii, 2014, č. 24,  
s. 268–276.

14  Předtím ve třicátých letech působily Fishova (1930), Mccormack-dicksteinova (1934–1937) a diesova 
komise (1938–1944), které se zaměřovaly na předáky odborových organizací, dělníky a dokonce na 
stoupence F. d. roosevelta. Pokračovat se dá ještě hlouběji do historie. od září 1918 do března 1919 
tzv. overmanova senátní komise vyšetřovala příslušníky německé menšiny a potenciální podporova-
tele bolševické revoluce na území usa. radikální anarchisté doručili předsedovi komise Lee slater 
overmanovi bombu v dopise. adresátovi nezpůsobila žádné zranění. Viz scHMIdt, regin: Red Sca-
re. FBI and the Origins of Anticommunism in the United States (1919–1943). Museum tusculanum Press, 
københavn 2000, s. 136–150.

15  Perros, George P.: Preliminary Inventory of the Records of the Select Committee on Communist Aggression 
(83rd congress). the national archives and records administration, Washington d. c. 1959, s. 3–4. 
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poskytnuta anonymita z obavy, aby jejich výpověď neuškodila rodinám stále pobý-
vajícím ve vlasti. slyšení se vysílala na rozhlasových vlnách Hlasu ameriky i rádia 
svobodná evropa.16 Z každého tematického bloku komise připravila průběžné zprá-
vy, ale i výstavy fotografií, přepisy výpovědí v kompletním znění, doporučení dalšího 
postupu pro kongres a další dokumentaci. klíčových se ukázalo šestnáct závěrečných 
zpráv17 , které byly vyhotoveny za účasti akademiků z Georgetownské univerzity ve 
Washingtonu a distribuovány mnoha úřadům a institucím.   

členy komise bylo 9 kongresmanů, předsedal jí charles J. kersten z Wisconsinu.18 
Zabýval se i československou problematikou a úzce spolupracoval se slovenským (tzv. 
separatistickým) exilem, který vnímal jako ryze antikomunistický a prospěšnější než 
ten, který reprezentovala rada svobodného československa. dne 4. července 1951 
předložil kongresu rezoluci19, v níž útočil na československý komunistický režim, vy-
zýval vládu spojených států k jeho diplomatickému oduznání a kriticky hodnotil 
zahraniční akci edvarda Beneše za druhé světové války, poválečný domácí vývoj, poli-
tické strany národní fronty, národnostní politiku i situaci po únoru 1948. Jako fakta 
přijímal informace, které mu dodávali slovenští poradci, a podle toho formuloval text 
rezoluce. Pochvalně se v něm vyjadřoval o činnosti bývalého ministra slovenské re-
publiky Ferdinanda Ďurčanského na Západě.20 rovněž uváděl slovenskou odbojovou 
skupinu Legie svobody (Légia slobody)21 jako celonárodní podzemní síť schopnou vy-
volat ozbrojené povstání. Vybízel k uspořádání svobodných voleb v československu, 
při nichž budou moci obyvatelé zároveň rozhodnout o zachování společného státu, 
či o jeho rozdělení. „čechoslovakisté“ v radě svobodného československa se ohra-
zovali proti jednostranné interpretaci a marně senátora kerstena přesvědčovali, aby 
upravil některé formulace.22 kersten se v následujících třech letech názorově stále více 

16  Pro ilustraci průběhu slyšení může posloužit ukázka dostupná na serveru youtube; viz http://www.
youtube.com/watch?v=08GF06yHsII (citováno k 4. 7. 2014).

17  Zacházení s Židy v komunismu (Treatment of the Jews under Communism), komunistické převzetí a oku-
pace (Communist Takeover and Occupation of): Lotyšska, albánie, Polska, estonska, ukrajiny, arménie, 
Gruzie, Bulharska, Běloruska, Maďarska, Litvy, československa, rumunska, Zpráva o vyšetřování 
komunistické agrese v Latinské americe (Report of the Subcommittee to Investigate Communist Aggression 
in Latin America) a jedna závěrečná zpráva, shrnující komplexně komunistickou agresi. Viz Vardys, 
stanley Z.: select committees of the House of representatives. Midwest Journal of Political Science, Vol. 6, 
no. 3. Midwest Political science association, Bloomington 1962, s. 247–265.

18  Pozůstalost charlese J. kerstena, včetně pracovních materiálů komise pro komunistickou agresi, je 
uložena v archivu Marquette university v Milwaukee. Viz http://www.marquette.edu/library/archi-
ves/Mss/cJk/cJk-series6.shtml (citováno k 4. 7. 2014).

19  H. r. concurrent resolution no. 139. 
20  Marquette university, special collections and university archives, charles J. kersten papers, series 6, 

BoX 1, notes on communist aggression. 
21  Mezi lety 1947–1951 zajišťovala zejména převádění lidí přes hranice do rakouska a odtud také vysílala 

zpravodajství na krátkých vlnách. Více k činnosti viz cIntaVÝ, Pavol (ed.): Po stopách Bielej légie v protiko-
munistickom odboji. konfederácia politických väzňov slovenska – Lúč, Bratislava 1995. srov. VarInskÝ, 
Vladimír: Jozef Vicen a Biela Légia. Fakulta humanitných vied univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 2003.  

22  kersten na základě podkladů od slovenských národně orientovaných skupin v textu například ozna-
čoval demokratickou stranu a stranu slobody za umělé kolaborantské subjekty, založené komunisty. 
rada se ohradila i proti líčení poválečného odsunu německého a maďarského obyvatelstva. Viz rezo-
lúcia kongresmana kerstena. In: Zpravodaj Rady svobodného Československa, 1/1951, s. 11–14. 
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sbližoval s výrazně antikomunistickými a národně orientovanými skupinami exulan-
tů23, jejichž stanoviska přejímal. Především během vyšetřování prováděného v rámci 
činnosti komise v Západním německu měl možnost debatovat také se zástupci sku-
pin, které kromě antikomunismu spojovala i kontroverzní minulost některých jejich 
představitelů a případně i diskutabilní cíle.24 

Vedle samotného průběhu slyšení kerstenovy komise je zajímavé sledovat i pozadí 
příprav, zapojení některých osob a další důsledky pro exil. u řady čechů a slováků 
přišla kupříkladu na přetřes stranická příslušnost redaktorů a spolupracovníků čes-
koslovenské sekce rádia svobodná evropa v new yorku a v Mnichově. u sociálních 
demokratů Jána Beharky a Miloše Vaňka a národních socialistů Vratislava Buška, 
emila ransdorfa, Ivana Herbena, Miloslava koháka a Jana stránského měl kersten 
na dokumentu Analysis of RFE – Czechoslovak Board rukou připsánu poznámku „Mar-
xist“, u někdejšího člena lidové strany Pavla tigrida dokonce zvýrazněno, že už za vál-
ky měl v exilu blízko k Vladu clementisovi a dalším komunistům.25 aby byla zjednána 
náprava tehdejšího stavu a odstraněno, podle některých, jazykově nevyvážené vysílání 
rádia svobodná evropa, bylo jednu dobu zvažováno doporučení rozdělit jeho stá-
vající redakci na samostatnou českou, slovenskou a dokonce sudetoněmeckou sekci. 

stále ještě vedoucí exilový proud, jehož představitelem byla rada svobodného 
československa, hledal možnosti, jak reagovat na úsilí konkurenčních exilových frak-
cí podávajících komisi podněty s cílem nově rozložit síly v exilu a jak prezentovat ko-
misi také vlastní pohled na věc. Předseda národních socialistů Petr Zenkl, od počátku 
jeden z vůdčích představitelů rady svobodného československa26, si v březnu 1955 
stěžoval v osobním dopise spolustraníkovi Jaroslavu stránskému: Snažím se všemi svý-
mi chuďoučkými silami na významnějších místech vysvětlovat, připomínat, prosit a varovat. 
Snad se přece jen něco podaří, ač je nutno doznat, že mezi námi je nesmírná roztříštěnost, 
která jde ideově mnohem hlouběji, než se člověk odvažoval myslit. A proti nám nenávist spojuje 
všechny naše nepřátele v jednotný šik, který je nesmírně čilý a také zřejmě hospodářsky pořádně 
fundovaný. Na každém kroku se sejdeme s nějakou akcí proti sobě, ať od českých, nebo sloven-
ských separatistů, ať od Němců, od krajní naší reakce, nebo i leckdy od nich společně. Bohužel 
my se dovíme jen o něčem a mnohdy teprve pozdě, když už bylo napácháno mnoho zla. A zápas 
o hlasy voličů, i když nejde přímo o volby, je takový, že lákání podlehnou leckdy i mnozí ame-

23  kersten se často obracel na Protibolševický blok národů (Anti-Bolshevik Bloc of Nations – ABN), kte-
rý vznikl v Mnichově v roce 1946 z organizace ukrajinských nacionalistů (Organization of Ukrainian 
Nationalists – OUN). Blok sdružoval národní delegace, které vysílal například český národní výbor 
pod předsednictvím L. Prchaly, slovenský osvobozenecký výbor pod vedením F. Ďurčanského, dále 
monarchistická Bulharská národní fronta (Bulgarian National Front), Běloruský ústřední výbor (Byelo-
russian Central Committee), Výbor národní jednoty turkestánu (National Turkestanian Unity Committee) 
či kozácké národně osvobozenecké hnutí (Cossack National Liberation Movement). 

24  PuddInGton, arch: Broadcasting Freedom. The Cold War Triumph of Radio Free Europe and Radio Liber-
ty. university Press of kentucky, Lexington, s. 84–87. 

25  National Archives and Records Administration (dále jen nara), records of the u. s. senate (rG 46), In-
ternal security subcommittee of the senate Judiciary committee (1951–1975), BoX 105, analysis of 
rFe – czechoslovak Board.

26  k Zenklově plodné exilové činnosti viz nekoLa, Martin: Petr Zenkl. Politik a člověk. Mladá fronta, 
Praha 2014, s. 249–381. 
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ričtí politikové, kteří sami přejí naší věci. Takovou ukázkou byla přece Kerstenova komise! Když 
se celá věc chystala, byl jsem v úzkém styku s osobami, které vyšetřování připravovaly. Sestavili 
jsme celý program. Navrhli jsme osoby tady i v Evropě a poznamenali, o čem kdo může vydat 
nejspolehlivější svědectví. […] Teď ale vyšly reporty, které jsou prostě hrozné. Československé 
vyšetřování bylo připraveno nějakým emigrantem, kterého nikdo neznal a který se tam dostal 
náhodou, závěrečná zpráva o českých šetřeních byla prý sestavena nějakým Slovincem a posled-
ní revizi prováděl profesor Georgetown University, který je Maďar!27

Zenkl se od počátků vyšetřování v roce 1953 pokoušel získat ochranu spřátele-
ných zákonodárců, především dvou s českými předky, senátora romana L. Hrusky 
z nebrasky a kongresmana charlese Vanika z ohia. Jak se ale záhy ukázalo, „lobby“ 
odpůrců „čechoslovakistického“ – „benešovského“ – „národněfrontovního“ proudu 
v exilu byla v té době někdy silnější, o čemž svědčí i následující příklad. 

Ve dnech 5.–6. prosince 1953 se ve Washingtonu d. c. konala konference28 svolaná 
bývalým kongresmanem z Missouri orlandem k. armstrongem (v úřadu od 3. ledna 
1951 do 3. ledna 1953). Za účasti mnoha exilových představitelů zde byla předložena 
rezoluce americké vládě, vyzývající ji, aby užila všech mírových prostředků a mezi-
národního tlaku k osvobození národů pod sovětskou tyranií. k patnáctibodovému 
dokumentu v rámci poradního kolokvia při rezolučním výboru se přišli vyjádřit také 
Petr Zenkl se svým nejbližším spolupracovníkem Hubertem ripkou a několik dalších 
členů rady svobodného československa. respektive požadovali, aby došlo k úpravě 
dvou konkrétních bodů:

Bod 10: Pojem osvobození zahrnuje v sobě sebeurčení a svobodu pro každý národ, uplatni-
telné na celém světě, tak jak byly prohlášeny v Atlantické chartě, bez zřetele na stávající státy. 

Bod 11: Konference uznává právo deportovaných národů kterékoliv národnosti na návrat 
do svých domovů a práva těchto obětí na plnou restituci. Pachatelé zločinů proti lidskosti mají 
být potrestáni po zjištění viny řádným a spravedlivým soudem.29

Pro Zenkla s ripkou byla takováto stylizace nepřijatelná kvůli sudetoněmeckému 
problému. Marně se u armstronga dožadovali přeformulování znění. Při bouřlivé de-
batě se navíc situace obrátila proti nim, když vystoupili zástupci českého křesťansko-
-demokratického hnutí a unie československých podnikatelů (Josef kalvoda a Miloš 
B. Vobořil) jako zástupci subjektů orientovaných silně proti bývalé národní frontě 
a seznámili americké předsednictvo s poválečnou činností Zenkla a ripky. Jako důkazy 
jejich údajně nedemokratického smýšlení a kolaborace s komunisty předložili Zenklo-
vu gratulaci ke padesátým narozeninám klementa Gottwalda, citaci ripkova článku 
z roku 1945, v němž autor chvalořečil spojenectví se sssr, a hlasování československé 
vlády, jíž byli oba členy, o znárodnění a postoupení uranových dolů sovětům. Zenkl 
se bránil proti údajně nepřesné interpretaci a vytrhávání věcí z dobového kontextu, 
nicméně konference pro delegaci rsč skončila výrazným neúspěchem. schválená 
deklarace putovala do rukou prezidenta dwighta eisenhowera a ministra zahraničí  

27  Archives of Czechs and Slovaks Abroad, regenstein Library, university of chicago, Petr Zenkl Papers, 
BoX 75, dopis P. Zenkla J. stránskému ze dne 6. března 1955. 

28  celý název sympozia: National Conference on Freedom and Peace through Liberation.
29  kaLVoda, Josef: Z bojů o zítřek. Dokumentace, I. díl. Moravia Publishing, toronto 1995, s. 136–139. 
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Johna F. dullese bez jakýchkoliv dalších úprav. armstrongem vyslovené podezření 
o účasti na sovětizaci a pádu demokracie v československu, adresované Zenklovi 
s ripkou, navíc zřejmě zapříčinilo události následující dva měsíce poté. 

Senátní Podvýbor pro vnitřní bezpečnost a vyšetřování Huberta Ripky

od ledna 1951, tedy tři roky před zahájením činnosti Mccarthyho vyšetřovacího pod-
výboru, byl v americkém senátu zřízen Podvýbor pro vnitřní bezpečnost (Internal 
security subcommittee), podřízený Výboru pro spravedlnost (committee on Judi-
ciary). Po Patu Mccarranovi z nevady, autorovi výše zmíněného zákona o vnitřní 
bezpečnosti, převzal předsednictví podvýboru senátor William e. Jenner z Indiany30, 
zkušený republikánský politik výrazně konzervativního a protikomunistického smýš-
lení, kterého během jeho nepřítomnosti nahrazoval v předsednické funkci podvýboru 
názorově podobně orientovaný senátor Hermann Welker z Idaha, rovněž z republi-
kánské strany.31

Počátkem roku 1954 se na pořad jednání dostalo československo a podvýbor po-
stupně pozval řadu svědků (na každé slyšení dva až tři), kteří museli přísahat, že bu-
dou vypovídat pravdu a nic než pravdu. Podklady senátorům připravili lidé s názory 
ostře kritizujícími edvarda Beneše, národní frontu a celý politický systém vycházející 
z Košického vládního programu. Prvním z nich byl Bohdan chudoba, historik, publicista 
a někdejší poslanec za československou stranu lidovou, který se v exilu se stranou 
rozešel a spoluzaložil české křesťansko-demokratické hnutí opoziční vůči lidové stra-
ně i radě svobodného československa.32 Ve spojených státech působil jako profesor 
politologie na Iona college v new yorku. svůj výklad poválečného vývoje v česko-
slovensku, především s přihlédnutím ke slovenské národnostní otázce, poskytl také 
předseda slovenské ligy v americe Philip Hrobak. senátoři měli k dispozici i jeho bro-
žuru Czechoslovakism versus Americanism33, v níž napadal nekomunistické strany uvnitř 
národní fronty jako kolaborantské satelity ksč a exilovou radu svobodného česko-
slovenska líčil jako pochybný podnik, složený z osob, které velkou měrou zavinily ko-
munistický puč, a tudíž nemají právo hovořit za hranicemi jménem československých 
uprchlíků, tím méně slováků. Hlasitým odpůrcem rady svobodného československa 
byl i kurt Glaser, německo-americký historik narozený v Michiganu, absolvent poli-
tologie na Harvardu a obhájce zájmů sudetských němců v zámoří. usiloval o revizi 
jejich poválečného odsunu u amerických politiků a po léta se marně snažil pronik-

30  Pozůstalost Williama e. Jennera je uložena v archivu Hanover college v Indianě. Viz http://library.
hanover.edu/pdf/Mss100_Jenner.pdf (citováno k 4. 7. 2014). 

31  Pozůstalost Hermanna Welkera je uložena v university of Idaho Library v Moscow. Viz http://www.
lib.uidaho.edu/special-collections/Manuscripts/mg038.htm (citováno k 4. 7. 2014).   

32  Blíže o českém křesťansko-demokratickém hnutí a chudobově činnosti viz cHoLínskÝ, Jan: český 
a slovenský protikomunistický exil v zahraničí po únoru 1948. sonda do vztahů čechů a slováků  
neuznávajících radu svobodného československa. In: JaŠek, Peter (ed.): Protikomunistický odboj v stred-
nej a východnej Európe. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 14.–16. novembra 2011. ÚPn, 
Bratislava 2012, s. 707–742; cHoLínskÝ, Jan: Poutník Josef Kalvoda. nakladatelství dílo, kladno 2002.

33  HroBak, Phillip a.: „Czechoslovakism“ versus Americanism. An exposé of the pro-Soviet „Czechoslovak Nati-
onal Fronters“ in the Council of Free Czechoslovakia. slovak League of america, West Paterson 1953.
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nout do československé redakce rádia svobodná evropa. Místo toho získal místo na 
university of southern Illinois a později vydal o československu několik kritických 
studií.34 Glaser zasvěcoval do problematiky střední evropy kongresmana charlese 
kerstena i senátora Williama Jennera a senátní podvýbor jej pověřil většinou příprav-
ných prací a shromažďováním témat, o nichž by se mělo během slyšení s jednotlivý-
mi předvolanými hovořit. Připravil téměř osmdesátistránkový, ostře kritický elaborát 
o radě svobodného československa35, jejím stranickém složení a činnosti. Popisoval 
organizaci jako pokračování národní fronty s vyloučením pravicových, demokratic-
kých a pokrokových sil exilu, jejímž cílem je ospravedlňování zločinů spáchaných po 
válce komunisty. V textu uváděl seznamy osob, které se konkrétně provinily, a dopo-
ručoval vyšetřování. Mimoto sám čtyřikrát během necelých dvou měsíců předstoupil 
před podvýbor v roli tzv. přátelského svědka.36

Přesně týden po Glaserově poslední výpovědi 19. ledna 1954 se k výpovědi před 
podvýborem dostavil Bohdan chudoba.37 Po obecném úvodu, během něhož se před-
stavil a zmínil své tehdejší zaměstnání, ihned následovaly otázky související s Huber-
tem ripkou, především jeho vztah k sovětskému svazu a komunistům.38 řeč se stočila 
k mnoha tématům, od okolností ripkova poúnorového útěku na Západ po činnost 
v Paříži za války. chudobovy výroky podvýbor následně konfrontoval přímo s rip-

34  GLaser, kurt: Czecho-Slovakia. A critical history. caxton Printers, caldwell 1961, týž: (ed.) Europe´s Road 
to Potsdam, Praeger, new york 1963, týž: Die Tschechoslowakei. Politische Geschichte eines neuzeitlichen Na-
tionalitätenstaates. althenäum, Bonn 1964. část Glaserovy pozůstalosti čítající dva kartony s různými 
materiály z let 1949–1970 je uložena v Hoover Institution při stanford university v kalifornii.

35  NARA, records of the u. s. senate (rG 46), Internal security subcommittee of the senate Judiciary 
committee (1951–1975), BoX 105, the council of Free czechoslovakia, report Prepared for the sub-
committee on Internal security by kurt Glaser, Washington 1953.

36  Jako tzv. přátelské svědky Glaser navrhoval předvolat ještě Bohdana chudobu, předsedu exilové Fe-
derace politických vězňů Františka Vaniše, předsedu agrární strany Josefa černého, bývalého velvy-
slance v Budapešti Františka černého, soudce Jaroslava navrátila, předsedu Jednoty za osvobození 
československa Františka krále, redaktora Katolíka emila Petříka a dále několik protičeskoslovensky 
laděných slováků, včetně Phillipa Hrobaka, Jozefa Pauča, Jozefa kirschbauma, Michaela Zibrína a Jo-
zefa Bystrického. V kategorii tzv. nepřátelských svědků uváděl vedle Huberta ripky a Petra Zenkla 
také novináře Ferdinanda Peroutku a diplomaty Juraje slávika, arnošta Heidricha a Jána Papánka. 
dále předsedu demokratické strany Jozefa Lettricha, generála Mikuláše Ferjenčíka, lidovce Ivo du-
cháčka a šéfredaktora Newyorského deníku andrewa Valušeka. Pod nadpisem „svědkové, jejichž postoje 
jsou nejasné“ (Witnesses whose attitude is uncertain) zmiňoval novináře Pavla tigrida, diplomata Štefana 
osuského a pracovníka sekretariátu osn Ivana kerna. 

37  NARA, records of the u. s. senate (rG 46), Internal security subcommittee of the senate Judiciary 
committee (1951–1975), BoX 27, original stenographic transcript of hearings, committee on the 
Judiciary, united states senate, volume 291 (1/26/54).

38 k ripkově prosovětské politice a publicistice viz např.: cHoLínskÝ, Jan: klíč k sovětizaci česko-
slovenska. Politika edvarda Beneše v době 2. světové války a výklad Huberta ripky o mírumilovném 
sovětském spojenci a přínosu bolševické revoluce všemu lidstvu. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 2,  
s. 3–15.
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kou a je třeba zmínit, že národně socialistickému politikovi hodně přitížily. chudoba 
tvrdil, že ripka byl přítelem komunistů, tlačil na podepsání československo-sovět-
ské spojenecké smlouvy z prosince 1943 i proti vůli ministra zahraničí exilové vlády 
Jana Masaryka, že patřil k nejhorlivějším zastáncům prodeje jáchymovského uranu 
sovětům, stejně jako odsunu sudetoněmeckého obyvatelstva. spekuloval, že první 
ripkův nezdařený pokus o útěk 21. března 1948, během něhož byli zadrženi politici 
lidové strany Jan Šrámek a František Hála, nemusel proběhnout úplně tak, jak ripka 
líčil například ve svých pamětech.39 chudoba dokonce vyslovil podezření, že ripka 
neměl zájem, aby se zmíněná dvojice zapojila do exilové činnosti, a mohl proto plán 
útěku vyzradit bezpečnostním orgánům výměnou za vlastní svobodu.40 svědek vě-
noval bývalému ministrovi zahraničního obchodu podstatnou část výpovědi, do níž 
vstupovali členové podvýboru doplňujícími otázkami, a pouze na závěr se negativně 
vyjádřil také o bratrovi bývalého československého prezidenta Vojtovi Benešovi a stát-
ním tajemníkovi na ministerstvu zahraničí arnoštu Heidrichovi. Podle jeho mínění 
i tito muži, kteří po únoru 1948 výrazně promlouvali do utváření struktur českoslo-
venského demokratického exilu ve spojených státech, měli blízko ke komunistům. 

když ke slyšení dorazil 2. února 1954 Hubert ripka, měl přinejmenším velmi 
nevýhodnou výchozí pozici. senátor Hermann Welker i vysoký úředník kanceláře 
kongresu richard arens, kteří seděli na druhé straně stolu, na základě předchozích 
Glaserových a chudobových výpovědí neskrývali nedůvěru až averzi. Byli připraveni 
detailně prozkoumat každou podezřelou kapitolu ripkova života a odhalit případná 
bezpečnostní rizika plynoucí z jeho pobytu ve spojených státech. První slyšení trvalo 
bezmála čtyři hodiny a vydalo na sto čtyřicet stran zápisu!41 kromě toho, po pauze 
na oběd nastoupili další dva svědkové a začali za ripkovy přítomnosti zpochybňovat 
některé jeho výroky. Byli jimi zástupce unie československých podnikatelů a českého 
národního výboru (Lva Prchaly) Miloš B. Vobořil a již vzpomínaný mluvčí americ-
kých slováků Phillip Hrobak. 

kupily se nepříjemné otázky, jež souvisely s penězi vyplácenými ripkovi ncFe, 
vztahy s americkými vládními institucemi a rádiem svobodná evropa. Podvýbor za-
jímala rovněž ripkova novinářská kariéra ve třicátých letech, pětitýdenní zájezd do 

39  rIPka, Hubert: Le Coup de Prague. Une Révolution Préfabriquée. Librairie Plon, Paříž 1949. česky vyšlo 
pod názvem Únorová tragédie. Svědectví přímého účastníka. atlantis, Brno 1995. 

40  dodnes není zcela zřejmé, co se onoho březnového nedělního rána odehrálo na louce mezi rakovní-
kem a senomaty. když smluvený francouzský letoun nepřistál, pravděpodobně protože si pilot všiml 
příslušníků snB ukrývajících se za stromy, bylo jasné, že pokus opustit republiku vzdušnou cestou 
zkrachoval. Lidovecké politiky policie zadržela, stejně jako tři francouzské občany, kteří se na přípravě 
útěku podíleli. Pouze ripka s neuvěřitelným štěstím proklouzl z obklíčení skrz les, několik týdnů se 
schovával a napodruhé úspěšně emigroval z československa v dubnu, navzdory celostátnímu pátrání. 
Blíže viz dVořÁkoVÁ, Zora: Politikové na útěku. Osudy změněné 25. únorem 1948. epocha, Praha 2004, 
s. 102–117. srov. MIkuLa, radek: okolnosti prvního pokusu Huberta ripky o útěk do emigrace 
v roce 1948. Jeho literární podání a skutečnost. In: Vlastivědný věstník moravský 53. Muzejní a vlastivěd-
ná společnost, Brno 2001, s. 293–296.

41  NARA, records of the u. s. senate (rG 46), Internal security subcommittee of the senate Judiciary 
committee (1951–1975), BoX 27, original stenographic transcript of hearings, committee on the 
Judiciary, united states senate, volume 293 (2/2/54), s. 2–140.
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sovětského svazu v roce 1934, jména několika spolupracovníků v londýnském vá-
lečném exilu, z nichž se postupem času vyklubali sovětští agenti, samozřejmě kroky 
v ministerské funkci v letech 1945–1948 a mnoho dalších záležitostí pokrývajících 
léta jeho veřejného působení. na konci náročného dne odcházel ripka z budovy se-
nátu s vědomím, že si svou obhajobou náklonnost nezískal, je stále pod přísahou 
a do dalšího slyšení o dva týdny později nemá povoleno cestovat mimo spojené státy.

ripkovi exiloví odpůrci vyšetřování prezentovali jako velký úspěch a důkaz od-
klonu americké politiky od podpory „národněfrontovního“ křídla exilu. Hned ná-
sledujícího dne uveřejnily chicagské tiskoviny – český krajanský deník Národ, sloven-
ská exilová periodika Jednota a Svornost – články téměř totožného znění, informující 
čtenáře o ripkově předvolání. například ve Svornosti stálo: …bude důsledně vyšetřován 
o tom, proč za války usiloval o uzavření sovětsko-československé smlouvy, která způsobila, že 
Československo se dostalo v Teheráně a později do sovětské zájmové sféry a propadlo komunis-
mu. Proč se v roce 1945 podílel na znárodnění (bolševisaci) československého průmyslu? Proč 
v roce 1947 uzavřel obchodní smlouvu se Sověty, která Československo ožebračila a zatáhla ještě 
hlouběji do moci Moskvy? Proč jeho přičiněním je protikomunistická propaganda, která jde do 
Československa hlavně z Radio Free Europe, levicově zaměřená, ba někdy i tak nebezpečná, že 
maří odpor lidu doma? Před Jennerův podvýbor budou předvoláni všichni vedoucí lidé čs. exilu, 
kteří se v roce 1945 podíleli na znárodnění, též všichni, kteří se Sovětským svazem dojednávali 
předání Podkarpatské Rusi Sovětům, a všichni, kteří se činně s komunisty podíleli na neústavní 
činnosti proti československé ústavě z roku 1920 a na záboru náboženských škol na Slovensku.42 

ripka měl vzhledem ke stále probíhajícímu vyšetřování zapovězeno jakkoliv se 
vyjadřovat do tisku. V krátké zprávě národně socialistickým spolustraníkům v exilu si 
pouze povzdechl: Stalo se, že druhého února t. r. jsem byl subpened (sub poena, tedy obeslán 
pod trestem sankcí za neuposlechnutí – pozn. autora) před vyšetřující podvýbor. Musel 
jsem se přísežně zavázat, že z výslechu nejen nic neuveřejním, ale ani nepovím, čímž se ovšem 
člověku neobyčejně „usnadňuje“ obhajoba. Za těchto okolností nemohu ovšem ani Vám nic 
sdělit. Ve výslechu, respektive výsleších se bude pokračovat, po tu dobu jsem under the subpend 
a nesmím opustit USA. […] Vedle útoků Národa a Svornosti, které štvou proti mně, benešovcům 
a socialistům (rozuměj národním socialistům), v poslední době stupňovala se také kampaň 
sudetoněmeckého tisku, líčícího mne jako zakukleného „prokomunistu“, který se dostal v roce 
1948 za hranice s pomocí komunistů! Stačí? Myslím, že je Vám vše srozumitelno. Nemohu-li 
zatím nic říci o vyšetřování samém, o jeho obsahu, mohu říci, že jsem profondément dégouté 
(hluboce znechucen – pozn. autora) – i to je understatement (zdrženlivé vyjádření – 
pozn. autora). Osobně se cítím hluboce uražen a ponížen. Nikdy jsem si nemyslel, že budu ve 
svobodné americké demokracii persekvován. Pro svůj boj proti komunistům a nacistům, pro boj, 
v němž jsem riskoval svůj život a osud celé mé rodiny…43

dva týdny do dalšího slyšení se zdály jako příliš krátká doba, než aby ripkovi 
stoupenci v exilu stačili zorganizovat účinné podpůrné akce. ale povedlo se jim to. či-
nil se především Petr Zenkl, který obdržel dobrozdání od svého přítele, kalifornského 

42  dr. Hubert ripka vyšetřován americkým senátem. Svornost, 3. 2. 1954, s. 1–2. 
43  Archives of Czechs and Slovaks Abroad, regenstein Library, university of chicago, Petr Zenkl Papers, 

BoX 71, dopis H. ripky P. Zenklovi ze dne 5. února 1954.
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senátora Williama knowlanda.44 Za ripku se postavilo i vedení silné odborové cen-
trály cIo (congress of Industrial organizations), která dokonce zaslala dopis vice-
prezidentu richardu nixonovi, krajanská sdružení a řada osobností v čele s bývalou 
první dámou eleanor rooseveltovou.45 nezahálel ani tábor odpůrců. kurt Glaser stál 
za kampaní proti ripkovi na stránkách Sudetendeutsche Zeitung a Das Volksbote. ripkova 
výpověď u podvýboru 16. února 1954 se však nesla v mnohem klidnější atmosféře než 
ta předchozí a trvala nepoměrně kratší dobu. senátor Welker měl mezitím čas ověřit 
si tvrzení vyšetřovaného a zjistit, zda v případě některých obvinění nešlo o nepodlo-
žené denunciace politických oponentů. samotný ripka se cítil po skončení výpovědi 
mnohem lépe a neměl dojem, že by mu podvýbor chtěl během pobytu ve spojených 
státech činit nějaké další potíže. navíc tentokrát nečelil útokům přítomných svědků 
jako minule. nyní spolusvědčili jeho kolegové z rady svobodného československa 
Mikuláš Ferjenčík a Petr Zenkl. Hovořili o tématech československé politiky a oso-
bách, na něž se podvýbor vyptával, v podobném duchu jako ripka a potvrzovali jeho 
slova. sami se však museli očišťovat z řady obvinění a vysvětlovat některé souvislosti. 

Ještě před ripkou vypovídal generál M. Ferjenčík, účastník slovenského národní-
ho povstání, poté člen tzv. košické vlády v pozici státního sekretáře na ministerstvu 
obrany. Po květnových volbách roku 1946 povýšil na pověřence vnitra ve slovenské 
národní radě. Právě v této funkci podle kritiků přehlížel komunistické nezákonnosti 
proti demokratické straně a slovenské inteligenci. V srpnu 1948 připlul s dalšími 
imigranty do spojených států a pobýval v internačním středisku na ellisově ostrově 
v new yorku. Představitelé krajanské slovenské ligy v americe jej tehdy obvinili z ko-
munistické minulosti a represí proti zastáncům samostatného slovenska a docílili 
toho, že proti Ferjenčíkovi bylo zahájeno americké vyšetřování. Hrozila mu deportace, 
případně rovnou uvěznění. kauza se táhla do listopadu 1949, než byl generál zproš-
těn všech obvinění a získal povolení ke vstupu na americkou půdu. senátní podvýbor 
přesto stará obvinění vrátil na stůl, především to, že během slovenského národního 
povstání měl mít na svědomí smrt amerických vojáků. Ferjenčíkovi se znovu povedlo 
obhájit své jednání v době války i pozdějšího politického působení.46 

Petr Zenkl musel vysvětlovat, proč pronášel blahopřejný projev k padesátinám 
klementa Gottwalda, zda v roce 1947 předsedal schůzi vlády, která odmítla Marshal- 
lův plán, či zda v projevu v ohiu na podzim 1948 prohlásil, že kdo z exulantů se 
odmítá podřídit jeho autoritě, měl by být deportován zpět do komunistického čes-
koslovenska. také jemu se podařilo obvinění neutralizovat, uvedl řadu důkazů o úto-
cích a dlouhodobém nepřátelství komunistů vůči jeho osobě včetně uvěznění členů 
rodiny. Vystoupením, v němž vyzdvihl léta věznění v koncentračním táboře či blízké 
vztahy s americkými představiteli, získal sympatie podvýboru. senátor Welker vzdal 
hold Zenklově celoživotnímu boji za svobodu a demokracii a dokonce ho požádal 

44  tamtéž, BoX 74, dopis P. Zenkla J. Pejskarovi ze dne 9. března 1954.
45  tamtéž, BoX 71, nedatovaný oběžník národně socialistické strany v exilu k ripkovu vyšetřování. 
46  NARA, records of the u. s. senate (rG 46), Internal security subcommittee of the senate Judiciary 

committee (1951–1975), BoX 27, original stenographic transcript of hearings, committee on the 
Judiciary, united states senate, volume 296 (2/16/54), s. 21–58.
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o osobní schůzku, aby mu bývalý pražský primátor a náměstek předsedy vlády vyložil 
moderní československé dějiny a přiblížil činnost a cíle rady svobodného českoslo-
venska. rozloučení proběhlo v přátelském duchu.

na rozloučenou Zenklovi řekl: Dovolte mi říci toto. Někdo se proti vám dopustil zlé, kři-
vé přísahy a to se mi nelíbí. Zjistíme, kde je základ toho všeho. Chci, abyste věděl, že je dobrým 
americkým zvykem, že jste považován za nevinného, dokud vaše vina není prokázána pravdi-
vými důkazy. Myslím, že vás toto prohlášení může pouze těšit. Prosím, nechte si celou záležitost 
pro sebe, protože vás chceme ochránit. Pokud nám pomůžete zachránit Československo, Bůh 
vám žehnej, budete považován za jednoho z největších patriotů. Budeme pokračovat v těchto sly-
šeních s dalšími lidmi, ale chápete, že jsme nejprve chtěli slyšet vás. Uděláme vše, abychom se do-
brali pravdy. Nyní mi dovolte potřást vám rukou a hluboce poděkovat, že jste byl dnes s námi.47 

Záhy po slyšení 16. února 1954 bylo odvoláno nařízení, že Hubert ripka nesmí 
odjíždět ze spojených států, a panovalo přesvědčení, že podvýbor jej zcela osvobodí 
a zbaví statusu „nepřátelského“ svědka – možné hrozby pro americkou národní bez-
pečnost. optimistický z ripkova hlediska byl i Petr Zenkl, jemuž coby vůdčí osob-
nosti národních socialistů, politicky nejsilnějšímu proudu v prvním období česko-
slovenského poúnorového exilu, přirozeně záleželo na úplném očištění a zachování 
dobrého jména svého i svého nejbližšího spolupracovníka. kdyby nedokázal vyvrátit 
vznesená obvinění, důvěra ve stranu jako celek by dramaticky poklesla a otevřel by se 
prostor pro nástup jiných uskupení.

Z dopisu Petra Zenkla Františku klátilovi z 5. března: S tím senátním vyšetřováním 
to skončí dobře. Myslím, že se už z výslechu mého a Ripkova a snad i Ferjenčíkova přesvědčili, že 
se zmýlili, že udělali něco, co nikdy dělat neměli, a že bylo hanebným způsobem darebáky zne-
užito důvěry amerických představitelů. Musíme počkat. Zatím se naprosto změnila forma, ač 
meritum otázek zůstalo. Doufejme, že se brzy změní všechno. Senátor Welker zdůrazňuje, že je 
to šetření tajné, že se o tom nikdo nedozví, dokud by nebylo slyšení veřejné. My naopak naléhá-
me, že si přejeme slyšení veřejné, ježto máme zájem na tom, aby se veřejnost dozvěděla pravdy, 
a to celé. Uvidíme, jaký bude další vývoj. Nepochybuji, že dobrý. Konečně nebudeme muset už 
sami o sobě a své práci mlčet, když nás druzí ničemnými útoky vyprovokovali k odpovědím…48

Hubert ripka mezitím přešel do ofenzivy. nehodlal se smířit s tím, že rozsáhlý zá-
pis celého slyšení bude v podobě kongresových interních záznamů k dispozici pouze 
omezeně. Věděl, že mezi exulanty se již šíří nejrůznější zvěsti, proč byl vlastně vyšet-
řován, a jen pasivní, mlčenlivé přijímání útoků od protivníků by jeho situaci zhoršilo, 
a proto cítil potřebu bezprostředně reagovat v tisku. 

V Newyorském deníku a chicagském Hlasateli uveřejnil mezi 2. březnem a 3. dubnem 
1954 sérii článků49, v nichž se přímo nevyjadřoval k obsahu svých nedávných slyšení, ale 
zmínil témata, která protivníci využívali k jeho očernění: sudetští němci, českosloven-
sko-sovětské smlouvy, Podkarpatská rus, Košický vládní program, vláda národní fronty, 

47  tamtéž, s. 97–98.
48  Archives of Czechs and Slovaks Abroad, regenstein Library, university of chicago, Petr Zenkl Papers, 

BoX 71, dopis P. Zenkla F. klátilovi ze dne 5. března 1954.
49  Moje žaloba. Newyorské listy, 2. 3. 1954; udavači pracují lží, podvodem a zkrucováním. Newyorské listy, 

11. 3. 1954; udavači podvádějí američany. Newyorské listy, 13. 3. 1954; shoda mezi komunisty a udavači. 
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kontakty se skutečnými nebo domnělými marxisty a „komunistickými agenty“ (com-
munist agents), což byl termín, který se vžil během kongresových i senátních vyšetřování 
pro všechny osoby s nápadně levicovými postoji nebo pozitivnějším vztahem k sssr. 

Zbraně nesložil ani kurt Glaser, který v bulletinu Overseas Research publikoval sil-
ně kritický článek o Hubertu ripkovi.50 citoval politikovy výroky a pasáže z textů uve-
řejněných mezi lety 1938–1948, aby dokázal jeho ideologický posun ke komunismu. 
ripka na Glaserovu kritiku reagoval vlastními komentáři v exilových periodikách. 
tiskové přestřelky okolo senátního vyšetřování československých politiků v průběhu 
roku 1954 si povšimly i některé francouzské a britské deníky. 

Zenkl s ripkou chtěli v důsledku svého předvolání vyvolat politickou odezvu na-
příč exilovými hnutími celé východní evropy. těšili se z podpory spolupracovníků 
z řad polského, bulharského, maďarského, jugoslávského a rumunského exilu a hned 
v březnu 1954 vydali společné Memorandum o nebezpečí protidemokratických sil ve svobod-
ném světě, ohrožujícím komunistický odboj za železnou oponou (Memorandum on the danger 
of anti-democratic forces in the free world imperiling Communist resistance behind the Iron 
curtain). tři desítky signatářů z řad spřízněných exilových vůdců51 se ohradily vůči 
kampani českých a slovenských skupin proti československým politikům v exilu, stej-
ně jako proti jednáním Jennerova podvýboru za zavřenými dveřmi, které nahrávají 
spekulacím a nepravdám. Memorandum adresované kongresu odmítalo, aby „pod-
vratné živly“ dodávaly podvýboru neobjektivní expertizy a posilovaly tak své posta-
vení a dezorganizovaly jednotnou demokratickou antikomunistickou frontu. Poža-
dovalo veřejná slyšení, ježto podle jejich názoru opak škodil nejen atmosféře v exilu 
a boji proti světovému komunismu, ale i americkým zájmům.52 Jennerův podvýbor již 
žádné další exulanty nepředvolal a celý československý blok slyšení se vlastně uzavřel 
5. března 1954, když naposledy vystoupil kurt Glaser.53 V dalších měsících a letech se 
podvýbor věnoval jiným tématům, přičemž k některým se slyšení vracela opakovaně.54 

 Newyorské listy, 16. 3. 1954; Proč jsem „kolaboroval“ s komunisty? Hlasatel, 20. 3. 1954; Podlé udání: ripka 
a Zenkl údajně utekli s pomocí komunistů! Newyorské listy, 23. 3. 1954; „kolaborovali“ jsme s komunisty? 
Newyorský deník, 23. 3. 1954; Pravda o Podkarpatské rusi anektované rudou armádou proti naší vůli. 
Newyorský deník, 26. 3. 1954; sudetští němci proti československým demokratům. Hlasatel, 3. 4. 1954. 

50  Hoover Institution Archives, stanford university, L. k. Feierabend Papers, BoX 3, GLaser, kurt: Who is 
Hubert ripka. Profile of an exile Politician. In: Overseas Research Bulletin, 28. 11. 1954, s. 1–3. 

51  Za čechy a slováky podepsali Ján Beharka, samuel Belluš, Pavel Blaho, Ladislav Feierabend, Fedor 
Hodža, Matej Josko, adolf klimek, Jozef Lettrich, Ján Papánek, tomáš ráček, Hubert ripka, alois 
rozehnal, Josef Ševčík, Juraj slávik, Petr Zenkl, za Poláky stanislaw Banczyk, stefan korboński, sta-
nislaw Mikolajczyk, otton Pehr, karol Popiel, stanislaw Wójcik, za Bulhary nicolas antonov, Georgi 
dimitrov, dimitri Petkov, za Maďary Ferenc nagy, za rumuny constantin Vişoianu a augustin Popa, 
za exulanty z Jugoslávie konstantin Fotić, Milan Gavrilović, Miha krek, Vladko Maček, Bogdan radi-
ca a Ilja Šumenković.

52  Archives of Czechs and Slovaks Abroad, regenstein Library, university of chicago, Petr Zenkl Papers, 
BoX 71, Memorandum on the danger of anti-democratic forces in the free world Imperiling Communist resistance 
behind the Iron curtain, s. 1. 

53  NARA, records of the u. s. senate (rG 46), Internal security subcommittee of the senate Judiciary 
committee (1951–1975), BoX 29, original stenographic transcript of hearings, committee on the 
Judiciary, united states senate, volume 306 (3/5/54).

54  komunismus v odborových organizacích (Communism in Labor Organizations), strategie a taktika světového 
komunismu (Strategy and Tactics of World Communism), komunistická propaganda (Communist Propaganda).
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na rozdíl od kerstenovy komise pro komunistickou agresi ve sněmovně reprezentan-
tů nevydával senátní Podvýbor pro vnitřní bezpečnost veřejné shrnující zprávy, a tu-
díž nejsou zřejmé závěry z jednotlivých případů, respektive přijatá opatření. V úvahu 
připadalo postoupení dokumentace a zápisů ze slyšení ministerstvu spravedlnosti 
nebo FBI, které mohly pokračovat ve vyšetřování a dotyčné osoby uvěznit či deporto-
vat, pokud by seznaly, že představují vážné komunistické ohrožení.

kerstenovo, Jennerovo a ostatně i Mccarthyho vyšetřování v rámci kongresu 
patřily ke koloritu napjaté doby. Měly odhalovat, demonstrovat a pranýřovat „rudé 
nebezpečí“ ve spojených státech. kdyby se předvolaní odmítli dostavit ke slyšení, při-
byla na jejich vrub urážka kongresu (contempt of congress), doprovázená zpravidla 
peněžní pokutou a hrozbou až ročního vězení. 

V dostupných materiálech autor nenalezl důkazy o dalším represivním postupu 
ze strany amerických úřadů proti Petru Zenklovi, Mikuláši Ferjenčíkovi a Hubertu 
ripkovi, na něž se tato stať zaměřuje primárně. První dva jmenovaní dále žili ve spo-
jených státech. Ferjenčík pracoval na farmě v Illinois a stal se předsedou významné 
krajanské organizace československé národní rady americké55, Zenkl do pozdního 
věku působil ve washingtonském ústředí rady svobodného československa, která 
čelila četným krizím, rozkladům a úpadku zájmu exulantů.56 ripka v exilu nadále 
rozvíjel koncepce federalizované evropy57 a byl autorem několika teoretických prací 
a řady dílčích studií pro anglicky psaný čtvrtletník The Central European Federalist, od 
dubna 1953 vydávaný v new yorku československo-polským výzkumným výborem 
(czechoslovak-Polish research committee). Ze zámoří přesídlil roku 1955 zpět do 
Velké Británie. Byla mu však diagnostikována rakovina slinivky, které přes dlouhodo-
bé léčení a náročnou operaci dne 7. ledna 1958 podlehl. 

Vyšetřování senátního Podvýboru pro vnitřní bezpečnost lze považovat za pozo-
ruhodnou a především polozapomenutou kapitolu studené války. nabízí jedinečný 
náhled do americké domácí politiky poloviny padesátých let i do atmosféry českoslo-
venského exilu. Z badatelského hlediska stejně poutavé jako samotný průběh slyšení 
jsou i přípravy, pozadí a okolnosti vyšetřování. 

Veškerá dokumentace k vyšetřování kerstenovy komise a Jennerova podvýboru 
je uložena v národním archivu (national archives and records administration) ve 
Washingtonu d. c. cesta k jejich nalezení byla více než trnitá, neboť během let došlo 
několikrát k přečíslování archivních jednotek a rozdělení sbírek mezi dvě pracoviště, 
Archives I v centru města a Archives – Colege Park v Marylandu.58 Pohled do inventářů 
odkrývá nepřeberné množství stenografických zápisů, korespondence, memorand, 
analýz, osobních záznamů a kartoték, které se dotýkaly československa a českoslo-
venských exulantů ve spojených státech a přitom dosud unikaly pozornosti badatelů. 

55  Zemřel 4. března 1988 v denveru v coloradu.  
56  Zemřel 3. listopadu 1975 v raleighu v severní karolíně. 
57  Blíže viz GonĚc, Vladimír: Za sjednocenou Evropu. Z myšlenek a programů Huberta Ripky. Masarykova 

univerzita, Brno 2004.
58  odpovědným pracovníkem archivu, který autorovi po několikatýdenních peripetiích nakonec pomo-

hl nalézt požadované materiály, je William davis. Zájemci nechť se s případnými žádostmi a dotazy 
obrací přímo na něj: william.davis@nara.gov. 
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Za zmínku stojí i fakt, že některé složky nadále podléhají utajení a jejich obsah není 
přístupný bez zvláštního povolení. 

následující část textu je překladem59 vybraných pasáží z obou výslechů Huberta 
ripky, konaných 2. a 16. února 1954 ve Washingtonu d. c.60 Za povšimnutí v textu 
stojí mj. i různá nedorozumění, poukazující na neznalost základních faktů o česko-
slovensku ze strany členů podvýboru, chyby v transkripci a komolení českých jmen 
a místních názvů, stejně jako výklad některých historických souvislostí.61

59  Všechny následující pasáže výslechů přeložil z anglického originálu Martin nekola.
60  Zápis ze slyšení z 2. února 1954 čítal 139 stran, zápis z 16. února 1954 pak pouhých 9 stran. 
61  Vzhledem k omezenému rozsahu textu není možné podrobněji komentovat jednotlivá témata slyšení 

a analyzovat otázky vyšetřujících a ripkovy odpovědi. Pro uvedení do kontextu je možné doporu-
čit příslušnou odbornou literaturu: VeBer, Václav: Osudové únorové dny 1948. nakladatelství Lido-
vé noviny, Praha 1998; kocIan, Jiří: Československá strana národně socialistická 1945–1948. doplněk, 
Brno 2002; arBurG von, adrian – stanĚk, tomáš (eds.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 
1945–1951. Dokumenty z českých archivů. Díl I. Češi a Němci do roku 1945. Úvod k edici. Zdeněk susa, stře-
dokluky 2010; cHoLínskÝ, Jan: klíč k sovětizaci československa. Politika edvarda Beneše během 
druhé světové války a výklad Huberta ripky o mírumilovném sovětském spojenci a přínosu bolševické 
revoluce všemu lidstvu. Paměť a dějiny. 2013, roč. 7, č. 2,  s. 3–15.

slyšení kerstenovy komise pro komunistickou agresi – kongresman charles J. kersten první zleva
Zdroj: Archiv autora

SI_25_2014.indb   199 18.11.14   14:20



Martin Nekola

200

D
O

K
U

M
E

N
T

Y
se

cu
ri

ta
s 

im
p

er
ii

Dokument č. 1

Výslech Huberta ripky ze slyšení dne 2. února 195462

ripka: Mezi lety 1930–1938 jsem pracoval pro Lidové noviny.

arens: V roce 1938 jste odešel za hranice, že?

ripka: Ano, odešel jsem bezprostředně po mnichovské dohodě.

arens: Můžeme na chvíli zastavit a zaměřit se více na váš život ve třicátých letech?

ripka: Prosím.

arens: Je pravda, že jste organizoval a vedl skupinu novinářů do Ruska?

ripka: Ne, neorganizoval jsem to. Byl jsem vedoucím delegace.

arens: Když jste byl v Rusku, vysílal jste odtamtud rozhlasové relace do Československa?

ripka: Nevím. Na to si nevzpomínám, ale nemyslím si.

arens: Dobrá. Co členové vaší strany (národně socialistické), kteří byli také členy delegace? 
Vysílali oni z Ruska do Československa?

ripka: Jistě ne, pokud si vzpomínám.

Welker: Rád bych upřesnil, kdy přesně se uskutečnil onen zájezd do Ruska.

ripka: Prosinec 1934. Byli jsme v Rusku asi čtyři až pět týdnů a vrátili jsme se v lednu 1935.

Welker: Můžete podvýboru v krátkosti říci, co jste v sovětském Rusku dělali?

ripka: Navštívili jsme několik továren, byli jsme v kontaktu s úředníky ministerstva zahraničí, 
komisariátu zahraničních záležitostí, a s kulturními organizacemi, především tzv. VOX, což 
byla sovětská organizace určená pro styk se zahraničními návštěvníky.

Welker: Byli jste tam pozváni?

62  První citovaná pasáž vyšetřování Huberta ripky je ze slyšení z 2. února 1954. ripka byl senátorem 
Hermannem Welkerem a richardem arensem z kanceláře kongresu tázán na své aktivity ve třicátých 
letech.
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ripka: Ano, organizací, kterou jsem zmínil, VOX.

Welker: Jednalo se o propagandistickou misi ve prospěch Ruska?

ripka: Byla to propagandistická mise.

Welker: A věděli jste o tom předtím, než jste jeli do Ruska, nebo až po příjezdu?

ripka: Pane předsedo, vždy když Rusové někoho pozvou, je to z důvodů propagandy.

Welker: Neodpověděl jste na otázku, pane doktore. Věděl jste, že půjde o propagandistickou 
misi, ještě před odjezdem?

ripka: Ano.

Welker: Když tedy šlo o propagandu ve prospěch sovětského Ruska, jaké informace jste během 
svého pobytu posílal zpět do Československa?

ripka: Bylo to období, kdy se připravovala smlouva se SSSR, pár měsíců před jejím podepsáním 
v květnu 1935. Bylo to spojeno s touto záležitostí.

arens: Pane doktore, v roce 1938 jste z Československa jel do Paříže, je to pravda?

ripka: Nejdříve do Londýna a teprve po okupaci Československa v březnu 1939 do Paříže.

arens: Když jste byl v Paříži, byl jste aktivní v Československém národním výboru.

ripka: Ano, byl jsem členem.

arens: Jakou oblast jste měl na starost?

ripka: Vedl jsem propagandu.

arens: Při práci pro Československý národní výbor – vešel jste ve známost s člověkem jménem 
Simon Katz?

ripka: Ano.

arens: Kdo byl Simon Katz?

ripka: Máte zřejmě na mysli Otto Katze, který přijal pseudonym André Simone. Byl to známý 
sovětský agent.

arens: Jaký byl váš vztah s tímto mužem?
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ripka: Několikrát jsem ho potkal. Dával mi velmi zajímavé informace ohledně činnosti nacistů 
a jejich kolaborantů v Paříži.

arens: Vyměňoval jste si s Katzem informace?

ripka: Nikdy.

arens: Pomáhal jste Katzovi v ukrývání před francouzskou policií?

ripka: Ne.

Welker: Zeptám se takto: Proč by vám Katz dával tyto zajímavé informace?

ripka: Pane předsedo, protože v době nepřátelství SSSR a nacistického Německa měli zájem na 
předávání informací o nacistech.

Welker: Byli jste s Katzem blízcí přátelé, že?

ripka: Nebyl jsem jeho přítel.

Welker: Večeřeli jste spolu?

ripka: Ano, ale nikdy ne o samotě.

Welker: Navštěvoval vás ve vašem bytě?

ripka: Ne, jen v mé kanceláři.

Welker: Navštěvoval jste vy jeho?

ripka: Ne, nikdy.

Welker: Chránil jste někdy Katze před francouzskou policií?

ripka: Chránit jej před Francouzi? To nebylo nutné, sám měl ochranu mnoha Francouzů.

arens: Vyměňoval jste si informace se sovětskými představiteli v Paříži?

ripka: Ne, nebyli jsme v kontaktu se sovětskou ambasádou.

arens: Napsal jste knihu S Východem a Západem (East and West), publikovanou v roce 1944 
v Londýně, že? 

ripka: Ano.
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arens: V této knize na straně pět píšete o svém působení v Paříži následující: „Se Sovětským sva-
zem nebylo během sovětsko-finské války možné kooperovat oficiálně, přesto jsme neučinili nic, 
co by zabránilo obnovit spolupráci v nejbližší možné chvíli. Mimoto osobní kontakty a zákulisní 
výměna informací mezi našimi a sovětskými představiteli v Londýně, Paříži, Washingtonu i jin-
de probíhala nepřerušeně.“ Jsou to vaše slova?

ripka: Jistě, ano.

arens: Je to součást vaší knihy?

ripka: Myslím, že ano. Citace je správná.

arens: Řekněte nám, koho jste měl na mysli těmi sovětskými představiteli, s nimiž jste si vymě-
ňovali informace.

ripka: Pane předsedo, to bylo v Londýně. Jednalo se o velvyslance Majského a ředitele agentury 
TASS v Londýně Rodsteina.

arens: Kdo byli lidé, se kterými jste si vyměňoval informace v Paříži?

ripka: Opakuji, že v Paříži jsem neměl žádné kontakty na sovětskou ambasádu. Znal jsem 
pouze jistého Suchlominova, což byl ruský emigrant žijící před válkou v Praze a poté v Paříži, 
kde i nějak spolupracoval s československým ministerstvem zahraničí.

arens: Znal jste někoho pod jménem Oto Biheler, plukovník Biheler?

ripka: Pamatuji si Bihelera, který byl za války v Londýně.

arens: Byl to Čech?

ripka: Myslím, že Slovák. Ale nepamatuji si ho z Paříže, potkal jsem ho v Londýně.

arens: Co to bylo za informace, které jste si vyměňovali se sovětskými představiteli v Londýně, 
Paříži, Washingtonu i jinde?

ripka: To je těžké teď říci, jaké informace. Týkaly se toho, co se dělo v naší zemi. Velmi nám 
záleželo, abychom pomohli našim lidem ven, o okupaci a také, abychom si udrželi dobré vztahy 
se sovětskou vládou.

arens: K výměně jakých informací se Sověty docházelo podle vás zde ve Washingtonu?

ripka: Myslím, že náš představitel zde byl v kontaktu se sovětským velvyslancem.

arens: To bylo mezi lety 1938–1939, kdy jste byl v Paříži, že?
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ripka: Ano.

arens: A také později, v roce 1941?

ripka: Ano.

arens: A vyměňoval jste si informace se sovětským agentem Katzem?

ripka: Ne, jak jsem řekl, nedával jsem mu žádné informace.

arens: Ale znal jste ho.

ripka: Ano, znal.

arens: Byl jste s ním v kontaktu?

ripka: Jak jsem řekl, byl.

arens: A věděl jste už tehdy, že je sovětský agent?

ripka: Ano, věděl.

[...]63

arens: V roce 1945 jste se vrátil do Československa, že?

ripka: Ano.

arens: A jakou pozici jste zastával ve vládě?

ripka: Ministr zahraničního obchodu.

arens: Za jakou politickou stranu?

ripka: Byl jsem ve výkonném výboru národně socialistické strany.

Welker: To je komunistická strana?

63  ripkova přiznaná známost s katzem vyvolala další otázky, spojené s československým pomocným 
výborem (Czechoslovak Relief Committee), operujícím v krakově. senátora Welkera zajímalo, zda ripka 
vybíral prominentní uprchlíky, kteří mohli být skrz tento výbor posláni do bezpečí do Londýna či 
Paříže, a zda preferoval komunisty a levicově orientované osoby. Vyptával se na komunisty v minister-
stvech československé exilové vlády i v československém vysílání BBc. následoval přechod k ripkově 
činnosti v poválečné republice.
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ripka: Nikoliv, strana antagonistická ke komunistům, strana prezidenta Beneše.

arens: Jste si samozřejmě vědom, že když jste přebíral úřad, všechny československé úřady byly 
zaplaveny komunistickými agenty, kteří byli zapojeni do špionážních aktivit.

ripka: Do špionážních aktivit? O tom nevím.

Welker: Nepokusil jste se zjistit, jak je například vaše ministerstvo zaplaveno komunistickými 
agenty?

ripka: Pane předsedo, v rámci ministerstva, které jsem vedl, působilo několik komunistických 
úředníků, o kterých jsem se domníval, že mohou být více či méně důvěryhodní, ale nedělal jsem 
si žádné zvláštní iluze. Zřejmě vám to není známo, ale tehdy komunisté představovali nejsilnější 
element na politické scéně, a přesto na mém ministerstvu jich bylo jen asi 50–60 z celkových 
700 úředníků.

arens: Věděl jste, že komunisté kontrolovali ministerstvo zahraničí?

ripka: Ministerstvo zahraničí vedli Jan Masaryk a Vladimír Clementis a ten byl komunista.

arens: Věděl jste, že komunisté dohlíží nad zahraniční politikou Československa?

ripka: Samozřejmě, protože měli nejsilnější pozici.

arens: A věděl jste, že komunisté systematicky umisťovali své agenty napříč celým českosloven-
ským diplomatickým sborem?

ripka: Snažili se o to.

arens: Věděl jste o tom?

ripka: Samozřejmě jsem to věděl. Protestovali jsme proti tomu, jak jsme mohli.

Welker: Rád bych u toho zůstal a slyšel konkrétní případy.

arens: Jistě. Je vám tedy, pane doktore, známo, že komunisté měli své agenty v českosloven-
ských ambasádách po celém světě?

ripka: Ano.

arens: Můžete nám jmenovat některé komunistické agenty na ambasádě a konzulátech v USA 
od roku 1945?
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ripka: Řekl bych, že každý člen komunistické strany může být považován za agenty Sovětů 
nebo Kominterny.

arens: Jako ministr zahraničního obchodu jste měl oficiální přístup ke zprávám, které byly 
dodávány do Československa jako výsledek špionáže proti USA, že?

ripka: Ne, neměl.

Welker: Chci vědět, jestli je vám známo, kolik členů československé vlády mělo přístup ke zprá-
vám získaným na základě špionáže a sabotáže od československých ambasád a konzulátů.

ripka: Takové zprávy jistě dostával ministr vnitra. Byl komunista.

Welker: Někdo další?

ripka: Myslím, že to byl především on, kdo měl příslušnou pravomoc a dostával takové zprávy.

Welker: Chcete tomuto podvýboru tvrdit, že vy jste se ve své vysoké funkci nikdy nesetkal se 
špionážními zprávami zasílanými z USA komunistickými agenty na československé ambasádě?

ripka: Pane předsedo, bylo pro nás nemožné získat podobné zprávy, protože všechny byly 
velmi pečlivě zatajovány komunisty. Neměli jsme k nim tedy žádný přístup.

arens: Na vašem ministerstvu jste spolupracoval s komunisty, že?

Welker: Promiňte, že do toho vstoupím. Vy jste s nimi musel pracovat?

ripka: Ano.

arens: Byl jste jako ministr zahraničního obchodu nakloněn ve vaší politice spíše k Západu, 
nebo ke komunistům?

ripka: Myslím, že na tu otázku odpovím, když řeknu, že když jsem byl vypuzen z vlády během 
komunistického puče v únoru 1948, že tehdy představoval zahraniční obchod se západními ze-
měmi 70 % všeho zahraničního obchodu a pouze 30 % s Ruskem a tzv. lidovými demokraciemi.

arens: Myslíte, že odpovědí by mohl být váš projev z listopadu 1947, ve kterém jste se souhlasem 
prezidenta Beneše prohlásil, že Československo musí jít se Sovětským svazem až do konce a že 
není pochyb o tom, ke komu se přiklonit, zda k Západu, nebo Východu. Řekl jste to?

ripka: Ne, ne, ne, neřekl! To musí být špatná citace.

Welker: Dobrá, je velmi důležité, abychom si to vyjasnili. Z jakého zdroje jste čerpal?
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arens: Čtu ze zápisu projevu doktora Ripky v Jaroměři z listopadu 1947.

Welker: Pronesl jste projev v Jaroměři v listopadu 1947?

ripka: Je to možné, pane předsedo.

Welker: To byste si snad pamatoval.

ripka: Pane předsedo, měl jsem projevy každý týden…

Welker: Pane doktore, díváte se na muže, který má také projevy každý týden, na mnoha mís-
tech státu o něco většího než Československo (Idaho). S jistotou si pamatuji každé místo, které 
jsem navštívil, natož kde jsem hovořil na veřejnosti. Měl jste ten projev v listopadu 1947, ano, 
nebo ne?

Ripka: Jistě ano, ale jen říkám, že musí jít o nesprávnou citaci. 

[...]64

arens: Pane doktore, ještě před svým návratem do Československa v roce 1945 jste vyvíjel plán 
na transfer německé menšiny z Československa na Západ, je to tak?

ripka: Ano.

arens: To byl jeden z vašich hlavních plánů.

ripka: Ano.

arens: Poté, co jste se vrátil a ujal úřadu ministra zahraničního obchodu, byl tento plán usku-
tečněn, je to pravda?

ripka: Ne, závěrečná podoba transferu sudetských Němců byla domluvena se Spojenými státy, 
Velkou Británií a Sovětským svazem v roce 1944.

arens: Kdy přesně bylo rozhodnuto o transferu?

ripka: Během války.

arens: Můžete říci konkrétně, ve které fázi války?

ripka: 1941 nebo 1942.

64  dalším tématem ripkova slyšení z 2. února 1954 bylo vysídlení sudetských němců.
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arens: Jednalo se o transfer všech Němců, nejen nacistů, že?

ripka: Všech Němců považovaných za nacistické kolaboranty.

arens: Chtěli jste vysídlit i nekolaboranty?

ripka: Promiňte? Ne, to není pravda.

arens: Jaké skupiny mezi německým obyvatelstvem jste chtěli vysídlit z Československa?

ripka: Většinu německé menšiny, protože byla pronacistická.

arens: Odkdy sudetští Němci žili v Československu? Kdy se zde usídlili?“

ripka: Ve středověku a později v 17. století.

arens: Kolik jich bylo v Československu v roce 1945?

ripka: Okolo tří milionů.

Welker: Jak jste se podílel na odstranění těchto tří milionů lidí z Československa?

ripka: Pane předsedo, bohužel náš plán, který jsme připravili během války, nebyl přijat komu-
nisty, proto byl nakonec uskutečněn ten jejich se všemi důsledky.

arens: Pane doktore, chtěl jste, aby všichni Němci byli vysídleni, nebo jen nacisté?

ripka: Ti, kteří kolaborovali s nacisty, což představovalo asi 90 % celé populace. Pro ty jsme 
připravovali jiný plán.

arens: Jaké procento Němců jste tedy chtěli vystěhovat?!

Welker: Neřekl právě 90 %?

ripka: Je to míněno na mě osobně, nebo na československou vládu jako celek?

Welker: Nedostal jsem odpověď.

arens: Také tomu nerozumím.

ripka: Já osobně jsem prosazoval v československé vládě jiný plán…

arens: Kolik procent jste chtěli vyhnat z Československa?
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ripka: V roce 1944?

arens: 50 %, 90 %, všechny…?

ripka: Já osobně jsem navrhoval nějakých 60 %.

Welker: 60 % z těch tří milionů?

ripka: Ano.

arens: Samozřejmě jste věděl, že většina těchto Němců tam žila po několik staletí.

ripka: Ano.

arens: Také jste napsal, že většina Němců nekolaborovala s nacisty.

ripka: Většina byla kolaboranti.

arens: Napsal jste, že většina nebyli kolaboranti.

ripka: Kdy?

Welker: Chci, abyste si velmi pozorně rozmyslel odpověď, protože jste pod přísahou.

ripka: Ano.

Welker: Nechci, abyste některou otázku špatně pochopil a reagoval nesprávnou nebo nepřesnou 
odpovědí.

arens: Nechte mne přečíst toto, pokud dovolíte. Napsal jste knihu Mnichov: před a potom, vy-
danou v roce 1939 v Londýně, že?

ripka: Ano.

arens: V této knize jste napsal následující: „Pokud by většina sudetských Němců skutečně pova-
žovala Hitlera, reprezentovaného Henleinem, jako svého vůdce, tak by se dalo předpokládat, že 
Němci by horlivě využili možnosti osvobodit se od českého jha. Jenže ve skutečnosti to byla jen 
menšina, skládající se především z nezkušené mládeže, která entusiasticky přijímala Hitlerovy 
pangermánské slogany a výzvy ke sjednocení všech Němců.“ Napsal jste to?

ripka: Napsal a mýlil jsem se.

arens: Teď jste změnil názor.
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ripka: Ano.

arens: Podepsal jste takzvaný Košický program?

ripka: Ano.

arens: Co to bylo?

ripka: Byl to program první československé vlády, domluvený v Moskvě v březnu 1945.

arens: Říkáte, že byl přijat v Moskvě?

ripka: Byl to program první československé vlády, který byl domluven v březnu 1945 pod 
nátlakem komunistů.

arens: Pod nátlakem komunistů, říkáte?

ripka: Ano.

arens: Podepsal jste ho?

ripka: Ano.

arens: A tímto programem začalo i vyhnání Němců, že?

ripka: Ano.

arens: Věděl jste, že 200 000 Němců bylo během toho brutálně zavražděno?

ripka: Dvě stě?

arens: 200 000 lidských bytostí, lidských duší, bylo brutálně zavražděno.

ripka: Jak?

arens: Věděl jste to?

ripka: Jak jsem to mohl vědět? Nerozumím této otázce.

arens: Myslím, že rozumíte, pane doktore. Věděl jste, že po přijetí dokumentu, který jste pode-
psal, bylo 200 000 lidí povražděno?

ripka: Nebyli povražděni.
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arens: Byli tedy zabiti?

ripka: Ani zabiti.

arens: Ztratili své životy?

ripka: Ne.

arens: Kolik jich tedy ztratilo životy?

ripka: Nevím.

arens: Kolik Němců bylo vyhnáno z Československa?

ripka: Asi 1 700 000.

arens: Lidí… bylo vyhnáno. Šlo o násilné vypuzení?

ripka: Došlo k tomu po dohodě s vládou USA.

arens: Podepsal jste ten dokument?

ripka: Ano.

arens: Měl jste zbraň u hlavy, když jste podepisoval?

ripka: Ano.

arens: Kdo vám držel zbraň u hlavy?

ripka: Pardon?

arens: Došlo k tomu v souladu s Vaším plánem, o kterém jste uvažoval ještě předtím, než jste se 
stal ministrem zahraničního obchodu, že?

ripka: Podepsal jsem Košický program, který vyhlašoval transfer sudetských Němců…

Welker: Počkejte. Byl jste k tomu nucen?

ripka: Nebyl jsem nucen, byla to dohoda. My jsme nemohli, když říkám my, myslím tím neko-
munistické politické strany, nemohli jsme volit mezi dobrem a zlem. V tu chvíli jsme volili mezi 
dvěma zly. Kdybychom odmítli podílet se na vládě s komunisty, Československo by jimi bylo 
ovládnuto hned v roce 1945, a my jsme doufali, že získáme nějaký čas na posílení demokratic-
kého bloku v zemi a snížení vlivu komunistů. A uspěli jsme. Přinejmenším jsme zachránili naši 
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zemi před komunistickým režimem na téměř tři roky.

arens: Tady se zastavme. Pane doktore, Košický program, který jste podepsal, také zakazoval 
agrární, živnostenskou a slovenskou katolickou stranu, že?

ripka: Ano, to je pravda, ale stalo se tak proti naší vůli.

arens: Podepsal jste to.

ripka: Ano.

arens: Proti vaší vůli, říkáte?

ripka: Proti naší vůli. Představitel naší strany, který se účastnil rozhovorů v Moskvě v březnu 
1945, protestoval, ale nakonec jsme přijali z důvodů, které jsem zmiňoval.

Welker: Z důvodu, abyste získali nějaký čas?

ripka: Ano. Vzpomínám si, že když byla naše země osvobozena nebo řekněme obsazena, jen 
velmi malá část byla osvobozena americkou armádou. V té době byla skutečnost taková, že celá 
střední Evropa ležela v sovětské sféře vlivu.

Welker: Před chvíli jste řekl, že vám při podepisování Košického programu pomáhala vláda 
USA?

ripka: Nikoliv, promiňte. To jsem neřekl. Myslel jsem, že s transferem sudetských Němců sou-
hlasila mimo jiné i vláda USA v roce 1944, ale s jeho vznikem neměla nic společného.

arens: Pane doktore, napsal jste článek s názvem Československo v nové Evropě, který vyšel 
v Londýně v roce 1945?

ripka: Ano.

arens: Píše se v něm: „Všechny protisovětské elementy musí být bezpodmínečně eliminovány ze 
škol, vzdělávacích institucí a literatury.“

ripka: Je to pravda a velmi mne mrzí, že jsem to tehdy napsal.

Welker: Kdy to bylo?

arens: V roce 1945, pane. V době po podepsání Košického programu, o kterém jsme hovořili, 
vznikla také takzvaná Národní fronta, že?

ripka: Ano.
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arens: Skládala se ze stran, které nebyly zakázány.

ripka: Ano.

arens: A zahrnovala i vaši stranu.

ripka: Ano.

arens: Národní fronta byla ovládaná komunisty, že?

ripka: Ano.

arens: Ve třetím oddíle Košického programu byla zmínka o působení sovětských politických 
komisařů v československé armádě, je to pravda?

ripka: Je to možné. Nepamatuji se.

arens: Ale tehdy jste to věděl.

ripka: Ano.

arens: Také mne zajímá, zda jste schválil takzvaný retribuční dekret z 19. června 1945.

ripka: Ano.

arens: Byl to dekret, který de facto vyjmenovává takzvané zločiny, kterých se dopouštěli ti, co 
nesouhlasili s vládní politikou?

ripka: Nikoliv. Byl zaměřen proti nacistickým kolaborantům.

arens: Schvaloval jste to?

ripka: Neschvaloval. Komunisté zařídili, aby to nabylo účinnosti.

arens: Kolik lidí vlastně přišlo o život, pane doktore, kvůli programu, který jste podepsal a kte-
rý rozeběhl vyhánění tří milionů lidských duší z Československa?

ripka: Nevím.

arens: Jaký je váš odhad?

ripka: Během transferu sudetských Němců?

arens: Ano, během násilného vyhnání sudetských Němců, kolik lidí podle vás přišlo o život?
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ripka: Několik set lidí.

arens: To je vše?

ripka: Myslím, že ano.

arens: Jste si jist, že to nebylo těch 200 000?

ripka: Určitě ne.

arens: Kdo má na svědomí ty stovky životů?

ripka: Jistě to nebylo správné, ale bylo ještě horší, když nacisté povraždili 55 000 příslušníků 
české inteligence.

arens: Co byl onen retribuční dekret?

ripka: Jak jsem říkal, byl zaměřen proti nacistickým kolaborantům.

arens: Podepsal jste někdy nějaký dekret, který by byl zaměřen proti komunistům, který by 
je poslal do vězení?

ripka: Jak by to bylo možné v situaci, kdy komunisté se Sovětským svazem za zády měli nej-
silnější pozici v zemi?

arens: Retribuční dekret, který jste schvaloval, povoloval veřejné popravy?

ripka: Nevím. Pokud se nemýlím, proběhla jen jediná veřejná poprava.

arens: Jen jedna. Účastnil jste se jí?

ripka: Ne, neúčastnil. Nejenom to, pane předsedo. Důrazně jsme protestovali proti veřejným 
popravám.

Welker: Moment, vysvětlete mi okolnosti té veřejné popravy, o které víte.

ripka: Pokud se nemýlím, šlo o bývalého vedoucího nacistického představitele v Čechách Karla 
Hermanna Franka.

Welker: Byl pověšen na veřejném prostranství?

ripka: Ano.

Welker: Dobře. Pokračujte.
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arens: Kdo tedy rozhodl, kdo z Němců má být vyhnán z Československa?

ripka: Jak jsem říkal, bylo rozhodnuto, že většina sudetských Němců by měla být odsunuta.

arens: Tedy muži, ženy i děti?

ripka: Ano.

arens: I nemluvňata…

ripka: Ano.

arens: Byl jejich majetek zabaven?

ripka: Ano.

arens: Dostali nějakou kompenzaci?

ripka: Pokud se nemýlím, bylo jim dovoleno vzít si část majetku s sebou.

arens: Řekněme, že máme německou rodinu, která tam žila od dob Marie Terezie. Jejímu čle-
nu je nařízeno odejít. Má dům, nábytek, pozemek. Dostal zaplaceno za svůj domov a majetek, 
když mu nařídili odejít?

ripka: Ne, nedostal.

arens: Co se stalo s takovým majetkem?

ripka: Byl zkonfiskován státem.

Welker: Co s tím stát udělal?

ripka: Takový majetek, například velké průmyslové podniky, byly znárodněny, jiné podrobe-
ny takzvané národní správě, která poté rozhodovala rozdělit je mezi více majitelů. Komunisté 
byli proti tomu a po komunistickém puči bylo vše znárodněno.

Welker: Komunisté tedy zabrali majetek sudetských Němců?

ripka: Ano.

arens: Mnoho těchto lidí byli chudí zemědělci. Jak dlouho předem byli o odsunutí vyrozuměni?

ripka: V průběhu jednoho roku.
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arens: Co si mohli vzít s sebou?

ripka: Třicet nebo šedesát kilogramů osobního majetku.

Welker: Mohli si vzít peníze?

ripka: Jen malé částky, ale nevím kolik.

Welker: Mohli si vzít tedy nějaké oblečení a to bylo zhruba vše?

ripka: Ano.

Welker: Jak jste zařídili jejich transport z Československa?

ripka: Odvážely je vlaky.

arens: Předpokládám, že necestovali první třídou, ale spíše namačkáni v nákladních vagonech. 

ripka: Asi ano.

[...]65

arens: Kdy jste opustil Československo?

ripka: Musel jsem utéct ze země na jaře 1948 po komunistickém puči.

arens: Kdo utíkal s vámi?

ripka: Jen já sám.

arens: Byl jste ve společnosti dvou mužů, ne?

ripka: Ne, nebyl.

arens: Doprovázeli vás přece dva katoličtí kněží.

ripka: Ano, první pokus o útěk nevyšel. Tehdy se mnou byli monsignore Šrámek a monsigno-
re Hála. Mně se tehdy podařilo z toho místa utéct, ale bohužel monsignore Šrámek byl velmi 
starý, nemohl chodit a byl zatčen. Já jsem se schovával dva měsíce a poté se mi podařilo utéci 
za hranice.

65  další zajímavou část slyšení představovala ta, v níž podvýbor zajímaly okolnosti ripkova útěku za 
hranice v roce 1948.
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Welker: To se stalo na letišti v místě…

ripka: Rakovník.

Welker: Stalo se to v noci, nebo ve dne?

ripka: Letadlo mělo přiletět brzy ráno, v šest hodin.

Welker: Předtím než mělo přistát, jak jste byli domluveni s těmi dvěma kněžími?

ripka: Nijak. Nevěděl jsem to. Až při cestě na to místo mi bylo řečeno, že tito dva pánové mají 
být zachráněni tím samým letadlem.

Welker: A také vám bylo řečeno, že máte očekávat přistání francouzského letadla okolo šesté 
ranní?

ripka: Ano.

Welker: Přistálo to letadlo?

ripka: Ne.

Welker: Viděl jste ho?

ripka: Ano.

Welker: Takže přiletělo.

ripka: První den nepřiletělo, druhý den ano.

Welker: V době, kdy jste na něj čekal spolu s dvěma kněžími.

ripka: Ano.

Welker: Francouzské letadlo obkroužilo letiště.

ripka: Ano.

Welker: Byl jste znepokojený, když mělo přistát?

ripka: Ano, ale nebylo to možné, protože na ploše, kde mělo přistát, bylo mnoho lidí. Komunis-
tická policie, která byla informována o našem útěku. Chtěli zadržet to letadlo, takže pilot, když 
viděl tolik lidí, uvědomil si, že je něco špatně, a proto nepřistál.
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Welker: Byla tam tedy komunistická policie. Kolik zhruba lidí?

ripka: Odhadem dvacet pětadvacet lidí.

Welker: Oni to letiště obklíčili, aby francouzský pilot nemohl přistát?

ripka: Ano.

Welker: Co se stalo s těmi kněžími, když letadlo nepřistálo?

ripka: Byli jsme schováni v malém domku. Poté já a francouzský přítel vyšli a podařilo se nám 
utéct.

Welker: Šli jste kolem komunistických policistů, ne?

ripka: Ano.

Welker: A co bylo s kněžími?

ripka: Jak říkám, byli zatčeni.

Welker: Byli zabiti, že?

ripka: Nikoliv, monsignore Šrámek byl internován v klášteře a druhý monsignore, jak jsem se 
dozvěděl, nevím, jestli je to pravda, zemřel předloni, také ve vězení v klášteře.

Welker: Jak si vysvětlujete, že jste prostě mohl odejít a utéci?

ripka: Nevím. Vidím jediné vysvětlení, že místní policisté očekávali příjezd zvláštních agentů 
z Prahy a spletli si nás s nimi.

Welker: Věděl jste, že komunistická strana vám nedovolí uprchnout?

ripka: Jistě.

Welker: A jak tomuto podvýboru vysvětlíte, že ačkoliv nechtěli, abyste utekl, a věděli, že se 
skrýváte v domku se dvěma kněžími, dovolili vám i s francouzským přítelem prostě odejít, navíc 
za denního světla. Na tom je něco podivného.

ripka: Je to podivné.

Welker: Můžete mi dát nějaké uvěřitelné vysvětlení?

ripka: Pane předsedo, jak říkám, je to jen moje domněnka. Během předchozího dne, kdy jsme 
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čekali na letadlo, policie zatkla muže, který na to letiště přivezl monsignore Šrámka. Z jeho 
výslechu věděli, že Šrámek je na tom letišti a že k příletu letadla dojde následujícího rána.

Welker: Proč vás nezatkli?

ripka: Protože jim šlo především o to francouzské letadlo. Byl by to mezinárodní skandál, 
který by posloužil komunistickému režimu v Praze.

Welker: Takže zatčení dvou katolických kněží nemělo nic společného se zajištěním francouzské-
ho letadla, které nakonec nepřistálo?

ripka: Chtěli chytit letadlo a samozřejmě, pokud by se jim to podařilo, současně by zatkli i nás.

Welker: Proč tedy zatkli kněží, a ne vás?

ripka: Protože, jak mi bylo následně řečeno mými francouzskými přáteli, policie v Praze dala 
speciální rozkazy místní policii nedělat nic, než dorazí na letiště i speciální agenti.

Welker: Ano, ale proč potom zatkli nebohé katolické kněží a vás nechali jen tak jít?

ripka: Protože, jak jsem řekl, ti dva staří pánové nemohli rychle chodit.

Welker: Jaký to má vliv na to, jestli je někdo zatčen? Bylo tam jistě mnoho policistů, mohli vás 
chytit během dvou minut, ne?

ripka: Pouze poté, co by dorazili speciální agenti z Prahy.

Welker: Komunisté nechtěli, abyste utekl ze země, že?

ripka: Jistě ne.

Welker: Letiště bylo obklíčeno ze všech stran, to jste věděl.

ripka: Ano.

Welker: Je mi podezřelé, že jste prostě mohl odejít za denního světla a připustil, aby dva katoličtí 
kněží byli zatčeni a internováni.

ripka: Co jsem měl dělat?

Welker: Pokusil jste se je nějak zachránit?

ripka: Jak?
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Welker: Pokusil jste se?

ripka: Pane předsedo, starý monsignore Šrámek mi řekl, abych zkusil utéci, že on nemůže.

Welker: Jak jste tedy utekl?

ripka: Odešel jsem.

Welker: Odešel jste se svým francouzským přítelem, kam?

ripka: Do malého lesíku.

Welker: Kolik komunistických policistů vás vidělo odcházet?

ripka: Jak říkám…

Welker: Byli všude kolem vás…

ripka: Nebyli kolem nás. Byli na té louce, ale docela blízko nás.

Welker: Takže vás viděli, ale nepokusili se vás jakkoliv zastavit?

ripka: Ne.

Welker: Navzdory faktu, že věděli, že chcete uprchnout z Československa?

ripka: Myslím, že mě nepoznali. To byla místní policie.

Welker: Ale poznali ty dva ubohé staré muže, kteří nemohli chodit.

ripka: Řeknu vám zajímavý detail, který se stal během noci. Francouzský přítel se k nám 
v noci připojil u letiště. To byl ten člověk, který celou operaci řídil. Když dorazil, byl zatčen 
místní policií. Z Prahy okamžitě přijeli důstojníci tajné policie a nařídili jeho propuštění, protože 
měli velký zájem, aby operace pokračovala a oni pak mohli zadržet letadlo.

Welker: Jak se ten Francouz jmenoval?

ripka: To nemohu říci.

Welker: Stále nechápu. Když chtěli zadržet letadlo, proč poté zatkli jen dva katolické kněží 
a vás nechali odejít do lesa.

ripka: Protože místní policie měla rozkaz nic nedělat, dokud nepřijedou agenti z Prahy.
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Welker: Dobrá. A poté, co ti z Prahy přijeli, vás začali pronásledovat?

ripka: Samozřejmě.

Welker: Pronásledovali vás do lesa?

ripka: Jistě ano, ale já už mezitím utekl.

Welker: Jak?

ripka: Odešel jsem.

Welker: Kam?

ripka: Několik kilometrů, tam jsem našel železnici, zjistil, kde jsem, a pokračoval vlakem do 
města, kde mě ukryli přátelé.

Welker: Do jakého města?

ripka: Je nutné to říkat, pane předsedo?

Welker: Je, protože tu máme asi nejbizarnější a nejneuvěřitelnější historku o útěku, kterou jsem 
kdy slyšel…

ripka: Pane předsedo, řeknu to pouze vám.

Welker: Řeknete to tomuto podvýboru, teď a tady.

ripka: Mohu to říci, ale ohrozím tím přátele v Československu.

arens: Bude tím ohroženo tolik lidí, jako bylo ohroženo vyhnáním sudetských Němců? Bylo by 
tolik lidí ohroženo?

ripka: Co to má znamenat?! Jsem připraven odpovědět na otázku Američanům, členům toho-
to podvýboru, tedy vám, pane předsedo, a panu Arensovi.

Welker: Nebudete tedy vypovídat v přítomnosti dalších svědků?

ripka: Neznám pána, který sedí tamhle…

Welker: To je můj vyšetřovatel, který o vás pravděpodobně ví více než vy sám.

ripka: Ano, jsem tedy připraven otázku zodpovědět…
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Welker: Nehodlám tuto záležitost dále probírat.

ripka: Ale, pane předsedo, já jsem připraven vám to říci…

Welker: Jako předseda se domnívám, že toho rána, co jste letiště opustil po svých a policie zatkla 
katolické kněží, že to bylo celé dohodnuté. Klidně jste odešel, protože jste věděl, že nebudete 
zatčen, zatímco ti kněží ano.

ripka: Pane předsedo, jak bych mohl vědět, že nebudu zatčen?

Welker: Záznam mluví jasně, pane svědku. Nebyl jste zatčen, ačkoliv letiště bylo obklíčené, 
a mohl jste odejít.

arens: Byl jste ministrem zahraničního obchodu, když jste, jak říkáte, utekl z Československa?

ripka: Ne, 25. února jsem byl vypuzen z vlády. V tu dobu už jsem nebyl členem vlády.

arens: A co jste dělal od toho 25. února do dne, kdy jste opustil Československo?

ripka: Byl jsem doma s rodinou a připravovali jsme útěk.

Welker: Položím vám otázku. Když jste konečně uprchl, byla vaše rodina s vámi?

ripka: Ne, má žena a děti opustily dům ve stejnou dobu jako já, ale skrývaly se u přátel v Pra-
ze, zatímco já se skrýval na různých místech po několik týdnů, než jsem mohl odejít.

Welker: Proč jste nevzal ženu a děti s sebou toho rána na letiště, aby s vámi také uprchly tím 
francouzským letadlem?

ripka: Z jednoduchého důvodu, protože naši francouzští přátelé to zařídili tak, abych letadlem 
mohl být zachráněn jen já a žena s dětmi jinou cestou.

Welker: To bylo vaše řešení? Nechat záchranu ženy a dětí na někom jiném?

ripka: Ano, byli to naši francouzští přátelé.

Welker: Na tom letišti jste nechal přátele…

ripka: Ano.

Welker: …ty dva katolické kněze, se kterými jste měl být také zatčen…

ripka: Pane předsedo, mě to mrzí…
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Welker: Budu k vám upřímný. Celá záležitost s útěkem se mi nelíbí. Slyšel jsem zde divné věci.

ripka: Jsem proto snad podezřelý, že dělám něco proti vládě USA?

Welker: Pane svědku, pokud se chcete se mnou hádat, chtěl bych vědět, jak asi přesvědčíte je-
diného Američana o tom, že nejste nakloněn komunistům, když jsme tu slyšeli vaše projevy 
z Československa…

ripka: Pane předsedo, měli byste posuzovat tyto výroky v kontextu doby, kdy byly řečeny, 
s jakým účelem a za jakých okolností…

Welker: Ano, takto posuzuji celé vaše dnešní svědectví. 

ripka: Já se omlouvám, pane předsedo, ale musíte chápat, že jsem opravdu rozrušený.

Welker: Jednáme s vámi upřímně a uctivě. Jste pod přísahou u podvýboru, který zajímají zá-
ležitosti spojené s vnitřní bezpečností Spojených států. Chceme pouze pravdu, nikdo vás nechce 
podvést nebo zneužít. Já však stále říkám, že podle všech faktů jste nechal ženu a děti v rukou 
jiných a udělal něco, co vypadá jako falešný pokus o útěk a past na katolické kněží. A potom 
jste, bez jakéhokoliv pokusu policie vás zatknout, měl povoleno opustit Československo. To je 
závěr, který jsem si zatím udělal, a jen doufám, že vaše příští výpověď mne přesvědčí, abych 
svůj názor pozměnil.

arens: Padlo již Polsko v době, kdy bylo Československo ovládnuto komunisty?

ripka: Samozřejmě, to bylo ve stejnou dobu, v roce 1945.

arens: Polsko bylo ovládnuto jako první, že?

ripka: Ano.

arens: A věděl jste, že v Polsku v praxi docházelo k tomu, že komunisté se pokoušeli jako první 
vyřídit ty, kteří jim pomáhali ovládnout zemi?

ripka: Nerozumím otázce.

Welker: Přeformulujte otázku.

arens: Víte nebo věděl jste v té době, že první lidé, které komunisté začali likvidovat, byli ti, 
kteří jim pomáhali přebírat moc v zemi? Je to tak?

ripka: Pokud tomu dobře rozumím, máte na mysli, že my – myslím tím nekomunisté – jsme se 
podíleli na přípravě komunizace země, protože jsme s komunisty spolupracovali?
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arens: Ano, ano. Přesně.

ripka: Opakuji, v roce 1944 a 1945 byl celý středoevropský region okupován Rudou armádou. 
Co jsme mohli dělat? Mohli jsme, samozřejmě, odmítnout jakoukoliv spolupráci s komunisty ve 
vládě. Věřili jsme, že všichni budeme schopni utužit naše síly v boji proti komunistům.

Welker: Myslíte, že jste byli schopni posílit, když jste vyhnali nebo umožnili likvidaci části   
z 3 miliónů sudetských Němců?

ripka: Pane předsedo, to je obecná otázka. Opakuji, že jsem neměl co dělat se speciální otázkou 
spolupráce s komunisty.

arens: Němci byli principiálně protikomunističtí ve východoevropských zemích, že? Byli to oni, 
kdo bojovali proti komunistům. Není to tak?

ripka: Bereme v potaz válku proti Německu? Bylo snad Německo náš spojenec v té době?

Welker: V roce 1945?

ripka: V roce 1944, 1945 Německo bylo náš společný nepřítel a probíhala také spolupráce 
velmocí se Sovětským svazem.

Welker: Někdo kolaboroval s komunisty na likvidaci 3 000 000 těch nejlepších antikomunistů, 
sudetských Němců, a vy, podle svědectví, jste v tom byl značně aktivní.

ripka: Pane předsedo, byli jsme přesvědčeni, že to je jediné řešení té otázky po válce s němec-
kým nacismem.

Welker: Tuto obhajobu slýchávám na každém slyšení, které jsem absolvoval. Pokaždé. Vždy je 
slyším říkat „nebylo jiné východisko“. Rád bych vám ale položil otázku. Jsou toto vaše slova: 
„Bolševismus je nadnárodní ideál, věčný ideál, lidský ideál, ideál, který spojoval mysl nejváže-
nějších mužů od časů Platona, přes éru křesťanství, Francouzskou revoluci až dodnes. Tak jako 
Francouzská revoluce uvedla v život ideál svobody, tak revoluce v Rusku realizuje ideál rovnos-
ti.“ Řekl jste toto, dokonce v rozhlasovém vysílání, přesně 7. listopadu 1942?

ripka: Ano, řekl a pokusil jsem se vám to vysvětlit, pane předsedo.

Welker: Americký lid bude žádat velkou míru vysvětlení, pane. Pokračujte.

[...] 66

66  následně se slyšení stočilo přímo k ripkově exilové činnosti po únoru 1948.
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arens: Pane doktore, když jste opustil Československo, zamířil jste do Paříže, že?

ripka: Ano.

arens: Na krátký čas. Kdy přesně jste dorazil do Paříže?

ripka: Na konci dubna 1948. Setrval jsem tam do února 1949.

arens: A během této doby, co jste dělal?

ripka: Psal jsem knihu o komunistickém puči v Československu a ve spolupráci se spojenci jsme 
znovu začali organizovat exil.

arens: Participoval jste na vzniku Rady svobodného Československa?

ripka: Ano.

arens: Kdo v Paříži Radu utvářel?

ripka: Rada nevznikla v Paříži, pane předsedo, ale zde ve Washingtonu.

arens: Vznikla ve Washingtonu, ale v Paříži se předtím nacházeli kromě vás i další její tvůrci?

ripka: Několik lidí tam bylo, ale klíčová jednání k utvoření rady se konala až zde v únoru 
1949.

arens: Jak jste se na vzniku podíleli v Paříži? Co jste dělali?

ripka: Diskutovali jsme o tom, co dále podnikat.

arens: Účastnila se těchto diskusí vláda USA?

ripka: V Paříži?

arens: Ano.

ripka: Žádní Američané se neúčastnili.

arens: Obdržel jste imigrační víza do USA?

ripka: V té době jsem od americké ambasády v Paříži obdržel imigrační víza.

arens: Kdy to bylo? V roce 1948?
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ripka: Byl to prosinec 1948 nebo leden 1949.

arens: Koho jste jel navštívit?

ripka: Cesta byla plánována především kvůli vzniku rady. Z toho důvodu jsme přijeli sem do 
Washingtonu. Dvanáct lidí, pan Peroutka, pan Procházka, pak Stránský a tak dále.

Welker: Všichni jste se potkali v Paříži a rozhodli se, že se přesunete do USA a vytvoříte Radu 
svobodného Československa?

ripka: Někteří lidé žili v Paříži, jiní v Londýně.

arens: Kdo vás pozval do USA?

ripka: Pan Zenkl a pan Lettrich.

arens: Oni tu již byli?

ripka: Ano, přijeli již v roce 1948.

arens: Kolik jste celkem dostali víz?

ripka: Nevím.

Welker: Vy jste dostal vízum?

ripka: Měl jsem své vízum.

Welker: Dostal jste nějaké další? Ve skutečnosti jste měli k dispozici celkem čtrnáct víz, se kte-
rými jste mohli disponovat…

ripka: Ne.

Welker: …a dát je tomu, koho jste chtěli vzít s sebou do USA?

ripka: Ne. Byl jsem požádán panem Zenklem a panem Lettrichem, abych kontaktoval několik 
lidí v Paříži, kteří byli ochotni také přijet. Ale rozhodoval o tom americký ambasador…

Welker: Řekli vám, že dostanete tolik víz, kolik chcete?

ripka: Ne, já jsem obdržel vízum už předtím.

Welker: Teď hovořím o těch ostatních. 
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ripka: Ti ostatní… Někdo žil v Londýně, někdo v Paříži. Nevzpomínám si, kolik lidí odkud 
mělo přijet. Vím jen, že tam byl problém s představitelem agrární strany. Nemohli se dohodnout, 
kdo pojede, tak jsem vybral reprezentanta jednoho křídla a ten dostal vízum.

Welker: Vy jste distribuoval ta víza?

ripka: Nikoliv. Pouze jsem doporučoval jména americké ambasádě v Paříži.

Welker: Dala ambasáda víza těmto lidem?

ripka: Ano, pane.

Welker: Kdo byl ten Američan z pařížské ambasády, který uděloval víza?

ripka: Neznám jeho jméno.

arens: Poté jste přišel do USA, vy a vaši přátelé, abyste pokročili s utvořením rady. Je to tak?

ripka: Ano.

arens: Co jste tu ve Washingtonu dělali?

ripka: Zakládali jsme Radu svobodného Československa.

arens: Spolupracovali jste přitom nějak s představiteli vlády USA?

ripka: Já ne, ale někteří lidé jistě ano.

arens: Kdo a s kým hovořil?

ripka: Myslím, že zejména pan Zenkl byl v kontaktu s americkými úřady, ale s kým, to ne-
vím. Předpokládám, že to byl pan Wisner a nějací lidé na ministerstvu zahraničí, ale nemohu 
to potvrdit.

Welker: Je vám známé jméno Harolda Glassera?

ripka: Ne, nepamatuji si toto jméno.

Welker: Nebo Harry Dexter White?

ripka: Určitě ne.

Welker: Nebo Alger Hiss?
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ripka: Během pobytu ve Washingtonu jsem se setkal pouze s panem Wisnerem. Také jsem 
potkal jednoho vedoucího představitele CIA.

Welker: Slyšel jste nějaká další jména z ministerstva zahraničí nebo jiné vládní agentury?

ripka: Další lidé? Ne.

Welker: Slyšel jste někdy o muži jménem Alger Hiss?

ripka: Jen když jsem tu byl později v roce 1949. Četl jsem o něm v novinách.

Welker: Jaké bylo křestní jména Wisnera, kterého jste potkal?

ripka: Nemohu říci. Pouze si pamatuji, že byl vedoucím představitelem CIA.

arens: Byl to Frank Wisner?

ripka: Nevím.

arens: Navštívil vás Bohdan Chudoba předtím, než jste odcestoval do USA?

ripka: Potkal jsem pana Chudobu jednou nebo dvakrát v Paříži.

arens: Těsně předtím, než jste oba odjeli do USA?

ripka: Myslím, že ano. V listopadu, možná prosinci 1948.

arens: Ukazoval jste mu seznam víz pro cestu do USA?

ripka: Ale já jsem žádný takový seznam neměl. Ne, o tomto jsme s panem Chudobou neho-
vořili.

arens: Co se stalo poté, co jste byl v USA a Rada svobodného Československa vznikla? Co bylo 
potom? Jel jste zpět?

ripka: Odjel jsem zpátky do Paříže, protože jsem tu byl pouze na návštěvnické vízum.

arens: Vraceli se i všichni vaši kolegové?

ripka: Ne všichni, ale někteří ano.

arens: Kdy jste se vracel? Pamatujete si měsíc?

ripka: V květnu nebo červnu. Zůstal jsem v Paříži další čtyři měsíce a vrátil se do USA v září 1949.
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arens: Při jaké příležitosti?

ripka: Dostal jsem možnost učit na New School of Social Research a na základě toho jsem 
obdržel profesorský typ víza.

arens: Kdo platil váš první pobyt v USA?

ripka: Myslím, že jej hradili pánové Zenkl s Lettrichem.

arens: Kde vzali peníze?

ripka: Nevím.

arens: Když jste uprchl z Československa, kolik jste měl s sebou peněz?

ripka: V Paříži jsem měl čtyři sta až pět set tisíc franků. V přepočtu zhruba dva tisíce dolarů.

arens: Kdo zařídil vaše profesorské hostování v USA?

ripka: Byl jsem doporučen profesorem Moselym z Columbia University.

arens: Kdo konkrétně vás pozval?

ripka: Byl to profesor Seymour, prezident New School for Social Research.

arens: Měl jste s prezidentem kontakt již dříve?

ripka: Navštívil jsem ho na jaře, než jsem odjížděl zpět do Paříže.

arens: Na čem jste se dohodli ohledně vašich přednášek? Jak jste za ně byl placen?

ripka: Dostal jsem stipendium od Rockefellerovy nadace.

arens: Kdo vám ho zařídil a čím bylo podmíněno?

ripka: Profesor Mosely. Měl jsem vyučovat na New School for Social Research.

arens: V jaké výši bylo ono stipendium?

ripka: Pokud se nemýlím, čtyři sta dolarů měsíčně.

arens: Kolik měsíců celkem jste měl učit?

ripka: Deset měsíců.
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arens: Takže jste měl učit v USA na deset měsíců za čtyři sta dolarů měsíčně placených Roc-
kefellerovou nadací.

ripka: Ano, a dostal jsem stipendium od Národního výboru pro svobodnou Evropu.

arens: Národní výbor pro svobodnou Evropu vám také dával stipendium?

ripka: Ano, později.

arens: Vezměme to tedy po pořádku. Přijel jste podruhé do USA…

ripka: V září 1949.

arens: A byl jste placen Rockefellerovou nadací, abyste deset měsíců přednášel, je to tak?

ripka: Ano.

arens: Kde a co jste přednášel?

ripka: Na New School for Social Research, má první přednáška se týkala dějin střední Evropy.

arens: Po uplynutí toho desetiměsíčního závazku jste byl zaměstnán Národním výborem pro 
svobodnou Evropu, je to tak?

ripka: Mezitím se utvořil Národní výbor pro svobodnou Evropu, mimo jiné, aby pomáhal 
exulantům. Od nich jsem obdržel stipendium.

arens: To proběhlo hned poté, co ustal přísun financí od Rockefellerovy nadace?

ripka: Na podzim 1950.

arens: Co jste dělal pro Národní výbor pro svobodnou Evropu a kolik jste za to dostával peněz?

ripka: Nejdříve dvě stě dolarů, poté tři sta dolarů.

arens: Na jak dlouho jste měl smlouvu?

ripka: Nebyla žádná smlouva.

arens: Kdo konkrétně vás do Národního výboru pro svobodnou Evropu angažoval?

ripka: Byl to jeho prezident, pan Poole.

arens: Měl jste ve výboru nějakého přítele, který vás doporučil, nebo vás znali díky vašim přednáškám?

SI_25_2014.indb   230 18.11.14   14:20



Vyšetřování Huberta Ripky Kongresem Spojených států amerických

231

se
cu

ri
ta

s 
im

p
er

ii
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

ripka: Pan Poole znal mé jméno, neměl jsem žádné speciální doporučení.

arens: Co jste měl dělat pro Národní výbor pro svobodnou Evropu?

ripka: Měl jsem přednášet na New School for Social Research a připravovat studie pro sekci 
Národního výboru pro svobodnou Evropu, tzv. Mid-European Study Center.

arens: Co se v té době stalo s vaším návštěvnickým vízem?

ripka: Když jsem se v září 1949 vrátil, obdržel jsem dlouhodobé vízum.

arens: Na dobu, co jste měl status profesora, že?

ripka: Ano.

arens: Působil jste již předtím jako profesor?

ripka: Byl jsem profesorem na Karlově univerzitě v Praze.

arens: V USA jste tedy učil na New School for Social Research?

ripka: Ano.

arens: Ale vaše mzda byla proplácena spíše Národním výborem pro svobodnou Evropu než 
Rockefellerovou nadací.

ripka: Ne, stipendium od Rockefellerovy nadace bylo pouze na jeden rok…

arens: A po jeho vypršení ten finanční závazek převzal Národní výbor pro svobodnou Evropu, 
je to tak?

ripka: Ano.

arens: Jak dlouho jste spolupracoval s výborem?

ripka: Stále spolupracuji, ale neplatí mne výbor, ale Rada svobodného Československa.

arens: Která ovšem dostává na svůj chod peníze od Národního výboru pro svobodnou Evropu.

ripka: Ano.

arens: V současnosti stále vyučujete na New School for Social Research?

ripka: Ano.
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arens: Jaký je váš imigrační status?

ripka: Nyní jsem stálý rezident.

arens: Jak jste obdržel status stálého rezidenta v USA?

ripka: Požádal jsem na podzim 1949 imigrační úřady v New Yorku a v lednu či únoru 1950 
jsem obdržel první dokumenty.

arens: Pověřil jste nějakého právníka, aby vás v této věci zastupoval?

ripka: Ne, na imigrační úřady jsem šel sám.

arens: Kdo je váš tajemník?

ripka: Nemám tajemníka, ale blízkého přítele, který mi pomáhal a byl mým sekretářem 
v Praze, pana Brzoráda.

arens: Měl jste placeného tajemníka zhruba před rokem a půl?

ripka: Ne.

arens: Měl jste někdy od té doby, co jste přijel do USA, placeného tajemníka?

ripka: Nikoliv.

arens: Měl jste někdy jiného tajemníka než toho, kterého jste zmínil a který vám pomáhá?

ripka: Pana Brzoráda? Dostává stipendium od Národního výboru pro svobodnou Evropu. Píše 
mé texty, protože já nepíši na stroji, proto mi pomáhá.

arens: Kdo byl váš tajemník před ním?

ripka: Byl mým tajemníkem v Praze.

Welker: Znáte člověka jménem Bedřich Reicin?

ripka: Vedl vojenské zpravodajství v Praze. Byl odsouzen před čtyřmi lety během procesu se Slánským.

Welker: Znal jste ho dobře, že?

ripka: Nikoliv.

Welker: Pomáhal vám někdy při vaší práci?
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ripka: Nikdy jsem se s ním nesetkal.

Welker: Ve skutečnosti to byla žena, že? Reicin byla žena.

ripka: Ne, byl to muž.

arens: Měl jste někdy sekretářku, slečnu Schánělovou?

ripka: Ano, pamatuji si ji. Byla mezi uprchlíky v Paříži v roce 1948. Byla to mladá dívka, bylo 
jí kolem dvaceti, byla dcerou jednoho straníka z jižních Čech. Moc jsem ji neznal. Jen vím, že 
žila ve velmi chudých podmínkách. Jednou, když naše stálá sekretářka slečna Tomková musela 
odjet do Londýna, požádal Brzorád slečnu Schánělovou, aby pro mne napsala pár dopisů. Až 
poté nám bylo řečeno, že tato žena patřila k československé komunistické rozvědce. V těch dopi-
sech, co jsem jí diktoval, ale nebylo nic důležitého nebo utajovaného.

arens: Znal jste Adolfa Plachého?

ripka: Znám jen jistého pana Plachého, který žije v Itálii. Ale znám jen jeho jméno. Byl na 
ministerstvu zahraničí a poté odešel do Itálie.

arens: Spolupracoval jste s ním v Paříži?

ripka: Ne, pouze mi v loňském roce napsal dva dopisy z Itálie.

arens: Nedávno byl zatčen jako komunistický agent v Itálii, že?

ripka: O tom nevím.

arens: Co vám psal?

ripka: Psal mi o uprchlících v Římě a jejich rozporech.

Welker: Co konkrétně?

ripka: Již si nepamatuji, pane předsedo. Ale pokud máte zájem, mohu ty dopisy přinést.

Welker: Byl byste tak laskav? Uprchlíci v Římě mne zajímají. Již dříve jsem se touto proble-
matikou zabýval.

[...]67

67  další otázky podvýboru střídavě směřovaly k představitelům československého exilu v kanadě, ke 
komunistické špionáži, hospodářským smlouvám poválečného československa a znovu k sudetským 
němcům, načež byl ripka ze slyšení uvolněn.  
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Dokument č. 2

Výslech Huberta Ripky ze slyšení dne 16. února 195468

Welker: Pane doktore Ripko, jsem senátor Welker z Idaha, který předsedal i vašemu minulému 
slyšení. Jsem rád, že jste tu opět s námi. O víkendu jsem četl několik novinových článků, které 
mne obvinily, že jsem vás nazval komunistou. To není pravda, stejně jako není pravda, že bych 
jakékoliv informace z tohoto uzavřeného slyšení vynesl na veřejnost. Máte nějaké tušení, odkud 
ta informace přišla?

ripka: Ne, vůbec žádné.

Welker: Když jsem to četl, hned jsem se vám snažil dovolat. Ale pochopte, my tu máme určitou 
práci. Pokud neříkáte pravdu, je naším úkolem zjistit, že ji neříkáte. Pokud jste čistý, potřeseme 
vám rukou a s božím požehnáním vás propustíme. Je ohavné, co o mně říkají, protože já se sna-
žím chránit každého svědka. Nebesa nade mnou, jak by mi prospělo, kdybych obviňoval muže, 
který tu sedí na soukromém slyšení, že je komunista, a vyhrožoval, že ho zničím? Nic není dále 
od pravdy a jsem rád, pane doktore, že vy sám s těmito rozšiřovanými lžemi nemáte nic co do 
činění. Přijímáte toto stanovisko?

ripka: Ano.

Welker: To je, proč jsem se s vámi chtěl dnes setkat. Jsem rád, že vás vidím. Tak jako u každého 
svědka, oceňuji vaši spolupráci. Bez vaší pomoci bychom nemohli dělat práci, kterou nás pověřil 
americký lid. Víte, kolik hodin denně tvrdě pracuji. Není to vůbec příjemné. Mám tu práci 
a snažím se ji dělat poctivě s ohledem k zemi, v níž jsem se narodil. To je důvod, proč to dělám. 
Někdy je to nepříjemné.

ripka: I pro mne je to nepříjemné.

Welker: Samozřejmě…

ripka: Protože jsem byl obviňován z kolaborace s komunisty a z toho, že mi někdo z nich 
pomohl při útěku.

Welker: Pane doktore, jistě oceňujete, že jste sem mohl znovu přijít, abyste dosáhl spravedlnosti 
a abyste dalším svědectvím uvedl věci na pravou míru.

68  následující ukázka je z úvodní části druhého výslechu Huberta ripky z 16. února 1954. ten se po 
celou dobu  neúspěšně snažil domoci veřejného slyšení, aby se mohl bránit proti obviněním soupeřů 
v exilu. Welker byl neoblomný a povolil mu pouze nahlédnout do zápisu z předchozího slyšení, pří-
padně do něj zanést opravy a doplnění. oba opakovali úmysl uvést na pravou míru nedorozumění 
a nepravdy, které pramenily ze setkání 2. února, ale společnou řeč nenalezli. Lze odvodit, že konec rip-
kových předvolání souvisel spíše s tlakem zvenčí než s ryzím přesvědčením podvýboru o jeho nevin- 
ně při komunizaci československa.
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ripka: V to doufám.

Welker: Můžeme vám v tom pomoci.

ripka: Pane senátore, jsem si jist, že mi pomůžete bránit se proti denunciacím.

Welker: Nikdy se nezúčastním falešného obviňování nevinných. Po vašem prvním slyšení jsem 
byl napadán ve Státech i ve světě, že jsem vám křivdil. Byla to lež a já jsem rád, že jste tu pod 
přísahou a dokážete, že to byla lež. Až ukončíme všechna slyšení, budeme je analyzovat. Jsem 
si jist, že ve vašem případě se dobereme k závěru, že obvinění neměla žádný reálný základ. 
Dostanete naše požehnání a již nikdy s tímto podvýborem nebudete mít starosti.

ripka: Pane senátore, mohu vás požádat o zápis z prvního slyšení?

Welker: Víte, je pravidlem tohoto podvýboru, že zápisy ze soukromých slyšení nevydává.

ripka: Jak víte, má angličtina není dokonalá. Je proto možné, že jsem se vyjádřil nepřesně 
a jinak, než jsem zamýšlel, proto bych zápis rád viděl.

Welker: Můžete přijít a pročíst si v klidu zápis v naší kanceláři.

ripka: Ano, prosím.

Welker: Ale chápete, že vám jej nemohu vydat. Předpokládejme, že by jej vaši nepřátelé mohli 
odcizit a zneužít v tisku nebo v rozhlasovém vysílání.

ripka: Ne, pane senátore. Přijedu znovu do Washingtonu a podívám se na materiály u vás.

Welker: Vstřícnější než takto k vám bohužel být nemohu. Prosím, buďte naším hostem v kan-
celáři, kde vše budete moci prostudovat.

ripka: Ano.

Welker: Dobrá tedy. To nijak neporušuje naše předpisy. Tak usilovně se snažíme, aby tato sly-
šení zůstala tajná. Kdybychom zveřejnili jeden zápis, museli bychom zveřejnit všechny. Budete 
si moci vše pročíst, případně udělat k zápisu vlastní poznámky a opravy.

ripka: Velice děkuji.

Welker: K chybám v zápisech dochází často, nejen ve vašem slyšení.

ripka: Rád bych požádal o přítomnost vašich lidí.

Welker: Pánové z kanceláře podvýboru vám budou k dispozici.
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ripka: Tak tedy příští týden?

Welker: Kdykoliv budete chtít.

ripka: Děkuji.

senátor Hermann Welker
Zdroj: Archiv autora
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Hubert ripka při projevu na zasedání rady svobodného československa 
Zdroj: Archiv autora
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