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Vstupte s námi do dějin svobody slova, do dějin osudů československého exilu 

po roce 1948, do příběhů těch, kteří ctili principy demokracie a svobody. Vstupte 

s námi do stále přítomné síly slova, jež překonala i železnou oponu. Nebudeme vás 

provázet zaprášenými policemi historie, chceme otevírat odkaz Rádia Svobodná Evropa 

i k dnešním dnům.

Události z února 1948 přinesly do Československa komunistickou totalitu na dlouhých více než čtyřicet let. Bezprostředně po převzetí 

moci začala Komunistická strana Československa likvidovat své politické i ideové odpůrce a mnozí z nich skončili ve vězení, nebo 

dokonce na popravištích. Nebylo překvapivé, že velká část osobností zvolila odchod za hranice. Na počátku padesátých let 

pak byla vytvořena skutečná železná opona. Byla spuštěna nejen ve formě dráty sevřené hranice, ale i v informační oblasti. Lidé 

v Československu byli konfrontováni ve veřejném prostoru pouze s jediným oficiálním názorem, z knihoven byla odstraňována 

i literatura připomínající demokratické tradice či západní kulturní a politickou sféru. Československý exil se v zahraničí pokusil 

navázat na životaschopný exil válečného období, ale situace byla již bohužel jiná. Chyběla osobnost prezidenta Beneše a s ní 

jednoznačný vůdce exilu, také politické poměry byly odlišné. Po prvních letech očekávání třetí světové války se situace v mezinárodní 

politice stabilizovala a bylo zřejmé, že země tzv. východního bloku nečeká v nejbližší budoucnosti radikální politická změna. 

Politická reprezentace exilu, jako byla např. Rada svobodného Československa, tak pomalu upadala v nečinnost. V kontextu tohoto 

vývoje byl vznik Rádia Svobodná Evropa a jeho kontinuální fungování patrně největším úspěchem československého exilu.

Svobodně!
60 years of broadcasting of RFE/RL, 1951–2011

Discover the history of freedom of speech. The history of the fates of the Czechoslovak 

exile after 1948. The stories of those who honoured the principles of democracy and 

freedom. Discover the ever-present power of words, which even managed to overcome 

the Iron Curtain. We are not going to guide you through the dusty shelves of history – 

we want to open up the legacy of Radio Free Europe for modern times.

The events of February 1948 brought totalitarian communist rule to Czechoslovakia for more than forty long years. Immediately after 

taking over power, the Communist Party of Czechoslovakia began to eradicate its political and ideological opponents. Many of them 

ended up in prison or were even executed. It was logical that a great many prominent figures opted to go abroad, into exile. A real 

Iron Curtain was then created during the early nineteen fifties. Not only was it installed in the form of wire-encased borders, but this 

also applied to information. People in Czechoslovakia were confronted with a single official view in the public arena; even literature 

recalling the democratic tradition or the Western cultural and political sphere was removed from libraries. The Czechoslovak exile 

abroad then attempted to continue on from the viable wartime exile. Unfortunately, the situation was now quite different. The persona 

of President Beneš, who could represent an unequivocal leader in exile, was missing. The political circumstances were also different 

since, after the early years marked by anticipation of World War III, the international political situation stabilised and it became clear 

that the Eastern Bloc could not expect any radical political change in the near future. The political representation in exile, such as the 

Council of Free Czechoslovakia, slowly became ineffective. In the context of this development, the creation of Radio Free Europe and 

its continuous operation was clearly the greatest success of the Czechoslovak exile.
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